Załącznik nr 4 do SIWZ
WZÓR UMOWY
UMOWA NR …......... /2020
zawarta w dniu ……………...2020 roku w Jastrzębiu-Zdroju pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem
Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7, zarejestrowanym w Sądzie
Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
0000048508, nr NIP: 633-10-45-778,
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………,
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a
……………………………………………………………………………………………………………..
wpisaną do Rejestru ……………………………… pod numerem ……………….… prowadzonego
przez
…………………………………………,
i która
posługuje
się
numerem
NIP
……………………………. oraz numerem REGON ……………………,
reprezentowanym przez ……………………………………………………………………………,
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”
zwanymi dalej łącznie „STRONAMI”
§1
Podstawa prawna
Umowa zostaje zawarta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) w następstwie przeprowadzenia przetargu
nieograniczonego nr BZP.38.382-1.20 na Wykonanie usługi przygotowywania i dostarczania
posiłków w ramach realizacji projektu „Drugi Dom”, ogłoszonego w BZP na stronach portalu
internetowego Urzędu Zamówień Publicznych nr …… z dnia ……2019r.
§2
Określenie przedmiotu umowy
1. Przedmiotem umowy jest przygotowanie i dostarczenie do Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju przy ul. Krasickiego 21 całodziennego
wyżywienia dla uczestników projektu (UP) „Drugi Dom”, tj. 5 posiłków dziennie (śniadanie,
drugie śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja) rozłożonych w proporcjach zgodnych z
zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia.
2. Przedmiot umowy będzie wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w
zakresie stanu sanitarno – epidemiologicznego, a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1252)
oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy oraz Rozporządzeniem
WE nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny
środków spożywczych.
3. Przedmiot umowy będzie przygotowywany w zakładzie spełniającym wymagania higieniczno
- sanitarne, w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze.

4. Posiłki stanowiące przedmiot umowy dostarczane będą w pojemnikach (w tym także
opakowania zbiorcze) posiadających stosowne certyfikaty, atesty dopuszczające dany sprzęt do
kontaktu z żywnością bądź deklaracje zgodności z obowiązującymi przepisami.
5. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty został w Szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest zachować należytą staranność przy wykonywaniu przedmiotu
umowy, w terminach określonych umową.
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§3
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze Szczegółowym
opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy, w tym do:
1) przygotowywania posiłków z własnych produktów i surowców na podstawie pisemnie
lub elektronicznie przekazywanego zapotrzebowania podpisanego przez Dietetyka
Zamawiającego;
2) przestrzegania wszelkich obowiązujących procedur, instrukcji i przepisów dotyczących
bezpieczeństwa na terenie Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu umowy;
3) zatrudnienia do realizacji przedmiotu umowy wyłącznie osób spełniających wymagania
zdrowotne określone odpowiednimi przepisami, przeszkolonych w zakresie Dobrej
Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej, zaopatrzenia ich w odzież roboczą i ochronną
wymaganą do pracy na danym stanowisku, zapewniających wykonywanie pracy zgodnie
z przepisami BHP, sanitarno – higienicznymi.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, z tytułu realizacji niniejszej umowy, za swoje
działania oraz działania wszystkich swoich pracowników, jak również osób pracujących na
jego rzecz, w tym za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy,
wobec Zamawiającego oraz osób trzecich.
Do wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca zatrudni personel wymieniony w
załączonym do oferty wykazie podstawowego personelu lub inny personel zaaprobowany
przez Zamawiającego. Zamawiający zaaprobuje każde proponowane zastąpienie
podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i umiejętności
proponowanego personelu, będą takie same lub wyższe niż personelu wymienionego w
wykazie.
Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która
należy do personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawców oraz uzasadni swoje żądanie, to
Wykonawca zobowiązuje się, że osoba ta w ciągu 24 godzin zostanie odsunięta od
wykonywania przedmiotu umowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z
czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy, a Wykonawca w tym samym terminie
zaproponuje Zamawiającemu inną osobę posiadającą nie niższe kompetencje.
Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę i Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.
Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1495).
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie
umowy o pracę minimum 5 osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji
przedmiotu zamówienia:
1) szef kuchni – co najmniej 1 osobę w okresie trwania umowy;
2) dietetyka – co najmniej 1 osobę w okresie trwania umowy;
3) kucharza – co najmniej 3 osoby w okresie trwania umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli spełniania przez Wykonawcę
wymagania dotyczącego zatrudniania osób, o których mowa w § 3 ust. 6 umowy.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i
dokonywania ich oceny;
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w
wymogów;
3) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania przedmiotu umowy.
8. W trakcie realizacji umowy, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym terminie
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 3 ust. 6 umowy
czynności w trakcie realizacji umowy, tj. oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
9. W przypadku stwierdzenia, niespełniania wymagania dotyczącego zatrudniania osób, o
których mowa w § 3 ust. 5 i 6 umowy, na podstawie umowy o pracę, Zamawiający naliczy
karę umowną, o której mowa § 12 ust. 1 pkt 5 umowy.
§4
Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający jest zobowiązany do:
1) współdziałania z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i bieżącego
rozwiązywania problemów związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
2) przekazywania Wykonawcy dziennych zamówień na posiłki stanowiące przedmiot
umowy z uwzględnieniem rodzaju zaistniałej diety na podstawie pisemnego lub
elektronicznego do godz. 12:00 dnia poprzedzającego zamówienia. Natomiast w
przypadku zaistnienia korekt do zamówienia przekazywane będą Wykonawcy do godz.
08:00 dnia bieżącego. Wprowadzone zmiany będą dla Wykonawcy wiążące i obowiązywać
będą od obiadu.
3) zapłaty umówionego wynagrodzenia na warunkach określonych umową.
§5
Termin wykonania przedmiotu umowy
Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia 01.04.2020r. do dnia 31.12.2021r.
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§6
Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności
Strony ustalają następujące wynagrodzenie za wykonywanie przedmiotu umowy określonego
w § 2 umowy:
1) całodzienne wyżywienie jednego uczestnika projektu w ramach realizacji przedmiotu
umowy wynosi:
Netto: ……………………… zł /słownie: …………………………………………………………..
Brutto: ……………………... zł /słownie: …………………………………………………………..
2) Całkowitą wartość przedmiotu umowy ustala się na kwotę:
Netto: ……………………… zł /słownie: …………………………………………………………..
Brutto: ……………………... zł /słownie: …………………………………………………………..
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 2 umowy może ulec zmianie jedynie w
przypadkach określonych w § 13 ust. 2 pkt. 6, 9, 10 i 11 umowy.
Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie sporządzone przez Wykonawcę i
podpisane przez Zamawiającego miesięczne zestawienie zawierające rodzaje posiłków i ich
ilość.
Należność za przedmiot umowy płatna będzie zgodnie z prawidłowo wystawioną fakturą w
terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego
lub elektronicznej na adres e-mail: szpital@wss2.pl, po uprzednim wykonaniu przedmiotu
umowy.
Płatność nastąpi na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Wykonawca zobowiązany jest
podać na fakturze numer umowy i datę jej zawarcia.

6. Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli rachunek bankowy
Zamawiającego zostanie obciążony kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu
terminu płatności.
7. W przypadku nieterminowej płatności Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości
ustawowej za okres opóźnienia w zapłacie.
8. Wykonawca jest uprawniony do wysyłania, a Zamawiający zobowiązany do odbierania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,
o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191). W przypadku, gdy Wykonawca będzie
zamierzał korzystać z wymienionego w zdaniu poprzedzającym uprawnienia, prześle
stosowną informację przedstawicielowi Zamawiającego na adres poczty elektronicznej
wymieniony w § 6 ust. 4 umowy.
9. Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku VAT.
10. W przypadku, gdy Wykonawcą jest podmiot zagraniczny składa on Zamawiającemu
oświadczenie, że jest podatnikiem podatku od wartości dodanej jednocześnie podając numer
identyfikacji podatkowej VAT UE (postanowienie to ma zastosowanie w przypadku,
zagranicznego Wykonawcy nieposiadającego siedziby na terytorium RP).
11. Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub
pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i
związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób
trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie
pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek
czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie
zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w
szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz.
Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może
udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie
prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną, jak i
pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w
rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w
sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością
windykacyjną.
12. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane
zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz
Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu
Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych
podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za
poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
13. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 11 Wykonawca zobowiązany
będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% od ceny ogółem
wskazanej jako brutto w § 6 ust. 1 pkt. 2 umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej
wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
14. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 12, Wykonawca zobowiązany
będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% od ceny ogółem
wskazanej jako brutto w § 6 ust. 1 pkt. 2 umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej
wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§7
Kontrola jakości
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:
1) utrzymanie właściwego stanu sanitarno – epidemiologicznego obiektu, w którym
przygotowywane są posiłki, środka transportującego oraz za wydawanie posiłków
zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarno – epidemiologicznymi. Nadto,
Wykonawca gwarantuje rzetelne wykonanie przedmiotu umowy.
2) zgodność przygotowywanych posiłków z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia w
zakresie odpowiedniej kaloryczności, wartości odżywczej posiłków, dziennych racji
pokarmowych i doboru produktów;
3) przestrzeganie prawidłowych zasad układania jadłospisów oraz realizacji wymagań
odnośnie planowania jadłospisów;
4) zgodności gramatury używanych składników w posiłkach z przedstawionym
Zamawiającemu jadłospisem;
5) zgodności gramatury potraw/posiłków dostarczonych i podanych uczestnikom projektu z
gramaturą deklarowaną w jadłospisach zatwierdzonych przez Zamawiającego;
6) prawidłową temperaturę posiłków oraz jakość i terminowość dostarczanych posiłków
stanowiących przedmiot umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli jakości realizacji przedmiotu na
każdym jego etapie poprzez:
1) bieżącą kontrolę dostarczanych posiłków stanowiących przedmiot umowy
udokumentowaną w Karcie dostaw przedmiotu umowy wypełnioną po dostarczeniu
posiłków przez Wykonawcę;
2) okresowe kontrole warunków w jakich transportowane są posiłki stanowiące przedmiot
umowy;
3) okresowe sprawdzanie czystości bakteriologicznej transporterów i pojemników
wykorzystywanych przez Wykonawcę do transportowania posiłków stanowiących
przedmiot umowy;
4) kontrolę pomieszczeń kuchni, w której będą przygotowywane posiłki stanowiące
przedmiot umowy;
5) pobieranie wymazów/odcisków z powierzchni w kuchni i jej zapleczu, gdzie
przygotowywane są posiłki celem określenia czystości bakteriologicznej powierzchni
kuchennych. Badania pobranych próbek wykonywane będą na koszt Wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia przedmiotu umowy w przypadku jego
złej jakości, godzinnego spóźnienia w ich dostawie lub niezgodnej z dziennym zamówieniem
ilości. W takim przypadku Zamawiający skorzysta z usług innego Wykonawcy i obciąży
Wykonawcę różnicą w poniesionych kosztach. Uprawnienie to nie wyłącza możliwości
domagania się przez Zamawiającego kar umownych określonych w § 12 umowy.
§8
Osoby odpowiedzialne za realizację umowy
1. Ze strony Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją umowy jest:
- Pani Mariola Lech Wasiak - Pełnomocnik ds. promocji i projektów pomocowych (32 47 84
508)
2. Ze strony Wykonawcy osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją umowy są:
- Pan(i) ………………………………………………………………………………………………..
(imię, nazwisko, nr. telefonu)

§9
Ubezpieczenie przedmiotu umowy
1. Wykonawca jest zobowiązany posiadać aktualnie opłaconą umowę odpowiedzialności
cywilnej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczeny od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę

2.
3.
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min. 150 000,00 zł ważną przez cały okres trwania niniejszej umowy tj. przez okres 21 m-cy.
wraz z klauzulami dotyczącymi odpowiedzialności za działania podwykonawców
(w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców).
Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej powinna zapewniać wypłatę
odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia
poniesionej szkody.
Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie może przewidywać udziału własnego
ubezpieczenia (Wykonawcy).
Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego.
Od daty rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy, aż do chwili zakończenia wykonywania
przedmiotu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie
szkody wynikłe w związku z realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na koszt
własny, ewentualnych szkód powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, polisę lub inny
dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, o której mowa powyżej. Dokument
ten stanowi Załącznik nr 3 do umowy.
W czasie obowiązywania umowy Wykonawca jest zobowiązany, na 7 dni przed upływem
obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia, przedstawić nową polisę lub dokument
potwierdzający zawarcie kolejnej umowy ubezpieczenia oraz najpóźniej w dniu upływu
terminu płatności, przedstawić Zamawiającemu dowód opłacenia składki (lub rat)
ubezpieczeniowej.

§ 10
Podwykonawstwo (jeżeli dotyczy)
1. Wykonawca oświadcza (wg oferty), że powierzy wskazanym Podwykonawcom wykonanie
następującej części zamówienia*
Lp.

Nazwa części zamówienia, która Wykonawca powierzy Podwykonawcy

* W przypadku zadeklarowania w ofercie, że Wykonawca nie powierzy podwykonawcom żadnej części zamówienia - powyższy
punkt przyjmie brzmienie: „Wykonawca oświadcza, że wykona całe zamówienie we własnym zakresie”.

2. Przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia Wykonawca poda, o ile są już znane,
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z
nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, w trakcie
realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców,
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu umowy.
3. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonywania części zamówienia następuje w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie lub dokumenty
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec Podwykonawcy.
4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z
powierzania wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
5. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu umowy. Za działania lub zaniedbania
podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonania umowy Wykonawca odpowiada jak
za własne.
6. Wykonawca oświadcza, że będzie terminowo regulował wszystkie należności na rzecz
wszystkich Podwykonawców, w tym nie narazi Zamawiającego na odpowiedzialność
solidarną, o której mowa w art. 6471 § 5 KC
7. W przypadku zgłoszenia Zamawiającemu przez Podwykonawców roszczeń pieniężnych z

8.
9.
10.
11.

tytułu wykonanych przez nich części przedmiotu umowy, objętych niniejszą umową,
Zamawiający niezwłocznie wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień i spełnienia
zgłoszonych świadczeń pieniężnych. W przypadku braku spełnienia przez Wykonawcę
należnych podwykonawcom świadczeń pieniężnych, o których to świadczeniach mowa w
zdaniu pierwszym i spełnieniu tychże świadczeń przez Zamawiającego, Zamawiającemu
przysługiwać będzie roszczenie regresowe względem Wykonawcy, obejmujące zarówno
spełnione świadczenie (należność główną i odsetki ustawowe), jak i koszty związane
z uzyskaniem przez podwykonawców świadczenia (koszty procesu, w tym koszty zastępstwa
procesowego i in.). Powyższe nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych.
Wynagrodzenie należne Podwykonawcom z tytułu umowy o podwykonawstwo nie może
przekraczać wynagrodzenia przewidzianego w niniejszej umowie dla Wykonawcy za
wykonanie części przedmiotu umowy, który został przez niego podzlecony.
Wykaz Podwykonawców (firm), uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu umowy
stanowi Załącznik nr 6 do umowy.
Załącznik nr 6 do umowy lub jego zmiana nie wymaga sporządzenia odrębnego aneksu do
umowy i staje się jej integralną częścią z chwilą jego podpisania przez obie strony.
W przypadku nie zgłoszenia Podwykonawców uznaje się, że Wykonawca będzie realizował
przedmiot zamówienia wyłącznie siłami własnymi. W takiej sytuacji Załącznik nr 6 do
umowy uważa się za nieobowiązujący.

§ 11
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez dodatkowego uprzedzenia
Wykonawcy, jeżeli:
1) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za wykonany przedmiot umowy do dnia
odstąpienia od umowy;
2) pomimo pisemnych trzech lub więcej zastrzeżeń ze strony Zamawiającego - Wykonawca
uporczywie nie wykonuje przedmiotu umowy lub w rażący sposób zaniedbuje
zobowiązania umowne;
3) w stosunku do Wykonawcy lub Podwykonawców, przy pomocy którego wykonuje
przedmiot umowy złożono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie
likwidacyjne;
4) powstała konieczność, co najmniej dwukrotnego dokonania przez Zamawiającego
bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom lub dokonania bezpośrednich zapłat przez
Zamawiającego wynagrodzenia Podwykonawcom na sumę większą niż 5% kwoty
określonej w § 6 ust. 1 pkt. 3 umowy. Odstąpienie od umowy z tego tytułu zostanie uznane
za odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy następuje z
chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstąpienia od umowy.
Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 umowy winno
nastąpić w terminie 1 miesiąca od ujawnienia okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia
od umowy. W takim przypadku:
1) zapłata za wykonany przedmiot umowy zostanie wstrzymana do czasu wykonania
przedmiotu umowy przez innego Wykonawcę i zostanie uregulowana nie wcześniej niż po
otrzymaniu faktury przez innego Wykonawcę;
2) ustalenie wysokości zapłaty zostanie dokonane na podstawie dotąd wykonanego
przedmiotu umowy udokumentowanego stosownymi fakturami w dacie odstąpienia od
umowy.
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§ 12
Kary umowne
W zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej, Strony ustanawiają odpowiedzialność w
formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
trzy miesięcznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy liczonej z ostatnich 3 miesięcy
wykonywania umowy;
2) w przypadku każdorazowego stwierdzenia nienależytego wykonywania przedmiotu
umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
a) w przypadku opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 100,00 zł brutto
za każde opóźnienie powyżej 60 minut,
b) w przypadku stwierdzonego nienależytego wykonywania umowy (np. niewłaściwą
jakość potraw - konsystencję, nieprawidłowe przygotowanie potraw - zły proces
technologiczny, nieprawidłowe wykonanie potraw, dostarczenie posiłku nienadającego
się do spożycia, niewłaściwą temperaturę i/lub gramaturę posiłków, niewłaściwe
oznakowanie i zabezpieczenie pojemników, itp.) w wysokości 500,00 zł brutto za każdy
stwierdzony przypadek nienależytego wykonania umowy,
c) w przypadku nieterminowego odbioru odpadów pokonsumpcyjnych w wysokości
100,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,
d) w przypadku 3-krotnie stwierdzonej nieprawidłowości w realizacji umowy w
wysokości 25% miesięcznej wartości przedmiotu umowy,
e) za każdorazowe niedostarczenie posiłku w wysokości 5% miesięcznej wartości
przedmiotu umowy.
3) za niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie dokumentów, o których mowa w § 9
ust. 7 i 8 umowy w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy brutto, za każdy dzień
zwłoki;
4) w przypadku stwierdzenia rażących zaniedbań sanitarno - epidemiologicznych,
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% łącznej wartości umowy
brutto;
5) w przypadku stwierdzenia niespełnienia wymagania dotyczącego zatrudnienia osób, o
którym mowa w § 3 ust. 5 i 6 umowy w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony
przypadek;
Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego
wysokość poszczególnych kar umownych.
Kary, o których mowa w niniejszej umowie, Wykonawca zapłaci na wskazany przez
Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu
żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej w formie noty księgowej. Brak zapłaty w
powyższym terminie uprawnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia
Wykonawcy lub innych jego wierzytelności przysługujących Wykonawcy w stosunku do
Zamawiającego.
Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć 50%
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, określonego w § 6 ust. 1 pkt. 2
umowy.
Kary nałożone przez organy kontrolne (np. Sanepid, PiP, NIK, itd.) w zakresie realizacji
umowy obciążają Wykonawcę.
W przypadkach, gdy Wykonawca nie wykonuje umowy lub nienależycie wykonuje umowę,
w szczególności nie stosuje się do uwag Zamawiającego lub narusza inne postanowienia
umowy, Zamawiający przed obciążeniem Wykonawcy karami umownymi, o których mowa w
niniejszej umowie, zobowiązany jest do pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania
przez Wykonawcę naruszeń postanowień umowy i usunięcia ewentualnych skutków
naruszeń.
W przypadku, gdy po upływie 7 dni od wezwania przez Zamawiającego do zaniechania przez
Wykonawcę naruszeń postanowień umowy i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń,

Wykonawca nie zastosuje się do wezwania, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę
karami umownymi, o których mowa w niniejszej umowie.
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§ 13
Zmiana umowy
Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na postawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem postanowień § 13 ust. 2 umowy.
Zamawiający dopuszcza zmianę treści niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:
1) zmiana umowy, korzystna dla Zamawiającego, w tym w szczególności obniżenie cen;
2) gdy zmiany są konieczne na skutek zmiany przepisów prawa lub nakazów instytucji
kontrolnych;
3) zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, terminu obowiązywania umowy oraz
warunków jej realizacji w przypadku stanu nadzwyczajnego, który zostanie stwierdzony
przez właściwe organy państwa jeżeli konieczność dokonania zmiany umowy wynikała
będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących zachowania w
danym stanie zagrożenia lub będzie niezbędna dla zapobiegnięcia szkodzie znacznych
rozmiarów;
4) gdy zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji
upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych,
związanych z realizacją przedmiotu umowy;
5) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
a w związku z nimi wystąpi konieczność wprowadzenia zmian do umowy, a zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego i zostaną zaakceptowane przez Wykonawcę;
6) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawcę z tym, że cena netto nie może ulec podwyższeniu. W takim
przypadku Zamawiający jak i Wykonawca może zwrócić się do drugiej strony z
umotywowanym wnioskiem o wprowadzenie w tym zakresie odpowiednich zmian
wysokości wynagrodzenia;
7) zmiany osób wskazanych w wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
umowy wykazanych w ofercie Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż osoby te muszą posiadać
kwalifikacje i umiejętności co najmniej równe określonym przez Wykonawcę w swojej
ofercie;
8) zmiany środków transportu (samochodów) przeznaczonych do realizacji przedmiotu
umowy wykazanych w ofercie Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż środki transportu
(samochody) będą posiadać zaświadczenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej o
dopuszczeniu pojazdu do przewozu żywności, na podstawie pisemnego wniosku
Wykonawcy, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego;
9) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2019r. poz. 1564);
10) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
11) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych
planach kapitałowych.
Jeżeli zmiany wymienione w § 13 ust. 2 pkt. 9 - 11 umowy mają wpływ na koszt wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z
wnioskiem o wprowadzenie w tym zakresie odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia.
Wniosek, o którym mowa w § 13 ust. 3 umowy, musi zawierać:

1) informację o liczbie osób, które Wykonawca skierował do świadczenia pracy przy realizacji
niniejszej umowy w przeliczeniu na pełne etaty, z podaniem ich imienia i nazwiska oraz
wskazanie w jakim wymiarze zostali zatrudnieni;
2) wskazanie dotychczasowych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę na jednego
pracownika i kwoty o jaką Wykonawca musi podwyższyć wynagrodzenie każdego
pracownika, o których mowa w ust. 4 pkt. 1 umowy,
3) wyliczenie całościowe kosztów poniesionych w związku ze zmianą, o której mowa w ust. 3
umowy.
5. W przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 2 pkt. 9 - 11 umowy, zmiana wynagrodzenia
wchodzi w życie z dniem wejścia zmiany przepisów, które stanowią podstawę zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy.
6. Zamawiający może uwzględnić złożony wniosek w pełnym lub częściowym zakresie lub też
go odrzucić biorąc pod uwagę wykazany przez Wykonawcę wpływ zmian obowiązujących
przepisów na koszt wykonania Umowy. W sytuacji uwzględnienia wniosku Strony w
terminie 14 dni obowiązane są do podpisania aneksu do niniejszej umowy.
7. Przypadki zmiany umowy określone w § 13 ust. 2 umowy stanowią katalog zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia
takiej zgody.
8. Zmiana osób, o których mowa w § 8 umowy, zmiana siedziby, adresu Wykonawcy nie
wymaga zmiany umowy.
9. Zmiany, o których mowa w § 13 umowy mogą być dokonane wyłącznie w drodze aneksu do
umowy.
10. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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§ 14
Postanowienia końcowe
Wszelkie ewentualne sporne sprawy, strony zobowiązują się rozstrzygać przed sądem
właściwym dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą
się posiłkować postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Strony zobowiązują się posługiwać wszelkimi informacjami uzyskanymi w związku lub przy
okazji wykonywania przedmiotu umowy wyłącznie w celu należytego wykonania
obowiązków z niej wynikających.
W razie zaistnienia, w związku z realizacją niniejszej umowy, nieprzewidzianej wcześniej
konieczności przetwarzania danych osobowych, strony oświadczają, iż zawrą stosowną
umowę powierzenia przetwarzania tych danych zgodnie z przepisami RODO.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla każdej ze Stron.

Załączniki do umowy:
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy
Załącznik nr 3 - Polisa odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy
Załącznik nr 4 – Zaświadczenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej o dopuszczeniu pojazdu do
przewozu żywności
Załącznik nr 5 – Certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP
Załącznik nr 6 – Wykaz podwykonawców (jeżeli dotyczy)
Załącznik nr 7 – Szczegółowa kalkulacja wynagrodzenia Wykonawcy
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