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UMOWA  nr ……./2018 

o zamówienie publiczne 
(wzór) 

 

W dniu ………………. 2018 r. strony: 

Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o., 47-370 Zielina, Moszna, ul. Zamkowa 1A, posiadające 
numery identyfikacyjne: KRS 0000490720, REGON 000293634 oraz NIP 1990111258, zwane dalej 
Zamawiającym, które reprezentuje: 

1) ……………. 

oraz 

(firma i siedziba / imię, nazwisko i adres), posiadająca numery identyfikacyjne: KRS …., REGON: …, NIP: …, 
zwana dalej Wykonawcą, którą reprezentuje: 

1) …….. 

zawarły umowę o następującej treści: 

 

 

§ 1 

Podstawa zawarcia 

1. Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn. Catering 
dla pacjentów Centrum Terapii Nerwic w Mosznej z dnia …………. 2018 r. 

2. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia – usługę na warunkach 
określonych § 2 niniejszej umowy. 

 

§ 2 

Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest Catering dla pacjentów Centrum Terapii Nerwic w Mosznej na zasadach 
opisanych w dokumentacji postępowania oraz zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę. 

2. Dokumenty wymienione w ust. 1 stanowiącą integralną część niniejszej umowy. 

3. Zamawiający informuje, iż ilości posiłków wskazane w SIWZ - Część I oraz Część II, są ilościami 
szacunkowymi, służącymi do prawidłowego skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru 
oferty najkorzystniejszej. W trakcie realizacji umowy ilości te mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu 
w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, spowodowanym ruchem pacjentów lub gości  
z zastrzeżeniem, iż zamówienie będzie realizowane do wyczerpania wartość oferty Wykonawcy. 

4. Z tytułu zmniejszenia lub zwiększenia zakresu ilościowego diet i rodzajów posiłków Wykonawcy nie 
przysługuje dodatkowe wynagrodzenie lub inne roszczenia wobec Zamawiającego. 

 

§ 3 

Wykonanie umowy, warunki usługi 

1. Usługi będą realizowane zgodnie z zamówieniami cząstkowymi składanymi przez Zamawiającego i po 
cenie zaoferowanej przez Wykonawcę.  

2. Zamawiający zastrzega sobie realizację zamówienia według cen ofertowych.  

3. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać akceptację Zamawiającego dla wszelkich, ewentualnych zmian 
zakresu i jakości zamówień cząstkowych złożonych przez Zamawiającego.  

4. Wykonawca sporządza posiłki w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego jadłospis dekadowy  
i dzienny oraz zgodnie z opisem zawartym w Części II SIWZ.  

5. Jadłospis przekazywany będzie Dietetykowi Zamawiającego lub innym osobom wskazanym przez 
Zamawiającego. Jadłospis dzienny poza nazwami posiłków będzie zawierać:  

a) ilości wyrażone w gramach lub sztukach,  
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b) skład produktów żywnościowych wchodzących w rodzaj danej diety,  

6.  Osoba wyznaczona ze strony zamawiającego (np. Dietetyk) ma prawo do:  

a) kontroli pomieszczeń użytkowanych przez Wykonawcę pod względem stanu higieniczno-
sanitarnego,  

b) kontroli wydawanych posiłków pod względem ilości, jakości i estetyki wydawanych posiłków,  

c) degustacji i oceny organoleptycznej sporządzanych posiłków,  

d) zmian w jadłospisie przedstawionym przez Wykonawcę w przypadkach niezgodności  

e) kontroli Wykonawcy w zakresie obowiązków opisanych w ZDSO. 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości osoba upoważniona przez Zamawiającego wskazuje 
Wykonawcy sposób i termin usunięcia nieprawidłowości. 

7. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za nadzór nad prawidłową realizacją umowy jest: 

………………………., nr telefonu …………………………….., e-mail …………………………….. . 

Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za nadzór nad prawidłową realizacją umowy jest: 
……………………………………………………. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości wykonywania usługi, przez cały okres 
obowiązywania umowy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich zezwoleń wymaganych przepisami prawa w celu 
wykonania niniejszej umowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do pobierania i przechowywania próbek żywności zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 

11. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługę  spełniając wymogi określone w aktualnych przepisach 
prawnych i bierze całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie.  

12. Wykonawca udziela gwarancji jakościowych na wykonaną usługę. 

13. Do każdej faktury VAT Zamawiający wymaga załączenia szczegółowego rozliczenia ilościowego 
wykonanej  usługi. 

14. W przypadku opóźnienia się Wykonawcy z wykonaniem usługi w ustalonym terminie oraz czasie 
Zamawiający ma prawo zlecić usługę innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

15. W przypadku nienależytego wykonania usługi przez Wykonawcę i nałożenia na Zamawiającego z tego 
tytułu kary pieniężnej przez właściwe organy administracyjne, w szczególności za brak porządku i 
czystości, Wykonawca pokryje całkowite koszty poniesione z tego tytułu (kara, koszty postępowania, 
itp.). Zamawiający zobowiązany jest udokumentować poniesione koszty.  

16. Strony uzgadniają możliwość dokonywania kompensat wzajemnych wierzytelności, zobowiązań  
i należności. 

17. Dodatkowe wymagania: 

a) Wykonawca w przypadku awarii własnej przygotowalni żywności zapewnia zastępcze wykonanie 
usługi będącej przedmiotem zamówienia na własny koszt i zgodnie z ustalonymi wymogami, bez 
dodatkowych roszczeń w stosunku do Zamawiającego, 

b) usługi będą wykonywane z zachowaniem przepisów obowiązujących w ochronie zdrowia,  
a zwłaszcza z zachowaniem reżimów sanitarnych, 

c) za wykonanie usługi w sposób niezgodny z wymaganiami niniejszej umowy wykonawca ponosi 
odpowiedzialność przed Zamawiającym oraz przed uprawnionymi organami Kontroli zewnętrznej. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji pełnego zakresu ujętego w zamówieniu  
częściowym. Nie zrealizowanie pojedynczej pozycji z zamówienia traktowane będzie jako zwłoka  
w realizacji zamówienia częściowego. 

19. Wykonawca wykonuje usługę własnym transportem i na własny koszt.  

20. Zamawiający dopuszcza przesunięcia ilościowe pomiędzy poszczególnymi pozycjami asortymentowymi 
w ramach ogólnej wartości zobowiązania umownego. 

21. Wykonawcy nie przysługuję wobec Zamawiającego żadne roszczenia w tym odszkodowawcze z tyt. 
zrealizowania umowy poniżej wartości określonej w § 5 niniejszej umowy. 
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22. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek wady towaru Zamawiający obowiązany jest pod rygorem 
utraty uprawnień z tytułu rękojmi zawiadomić Wykonawcę o stwierdzonych wadach pisemnie, e-mail 
lub faksem. 

23. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie z tytułu rękojmi za wady dostarczonych towarów i wyrobów, 
dla których upłynął termin przydatności do spożycia. 

 

§ 4 

Okres obowiązywania umowy 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony, tj.:  od dnia 27 października 2018 r. do dnia                             

29 czerwca 2020 r., z zastrzeżeniem § 10 ust. 3 lit. g). 

2. Realizacja zamówienia rozpocznie się od obiadu i zakończy śniadaniem. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie dostawcy 

1. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 
wynagrodzenie zgodne z cenami wskazanymi w ofercie Wykonawcy do umowy, które stanowią 
podstawę do rozliczeń finansowych między stronami. 

2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej  
z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Wartość umowy: 

wartość netto: ………………………. zł  
Słownie: ……………………………………………………………………… 

wartość z podatkiem VAT: …………………………….. zł  
Słownie: ……………………………………………………………………… 

4. Stawka dzienna zaoferowana przez Wykonawcę wynosi: …………………………. . 

5. Stawka dzienna obejmuje wszelkie rodzaje diet wraz z dodatkami oraz innymi składnikami określonymi 
dokumentacją postępowania. 

6. W celach rozliczeniowych przyjmuje się następujące proporcje wartości posiłków: śniadanie – 20%, 
obiad – 60%, kolacja – 20% stawki dziennej.  

7. Powyższe ceny obowiązują przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem § 10 ust. 3 lit. a) i b) 
niniejszej umowy. 

 

§ 6 

Warunki płatności 

1. Zapłata za wykonanie usługi objętej zamówieniem częściowym następować będzie w terminie do 30 
dni od doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę oryginału faktury, która powinna zawierać 
wyszczególnienie rodzaju usług (ilość) cenę jednostkową, ilość i wartość brutto.  

Załącznikiem do Faktury VAT będzie szczegółowe rozliczenie ilości dostarczonych posiłków z podziałem 
na diety podstawowe, specjalistyczne i posiłki o podwyższonym standardzie. 

2. Uregulowanie należności nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze VAT 
lub odrębnym pismem. 

3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

4. Skutki nieprawidłowego wystawienia faktury VAT będą obciążać wyłącznie wystawcę faktury. 

 

§ 7 

Kary umowne 

1. W przypadku wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron, strona, po której leżą powody  
wypowiedzenia zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto 
określonej w § 5 ust. 3 
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2. Opóźnienie rozpoczęcia wydawania posiłków dla pacjentów o co najmniej 20 minut skutkować będzie 
obniżeniem wynagrodzenia łącznego za dany osobodzień o 10% jego wartości.  

3. Niezależnie od postanowień ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu każdorazowo karę umowną:  

a) w wysokości 200% wartości posiłków zamówionych na dany osobodzień w przypadku nie 
dostarczenia posiłków w ogóle w tym dniu.  

b) w wysokości 100% wartości ilości posiłków zamówionych w danym dniu w przypadku 
niewykonania choćby części zamówienia (niedostarczenie posiłku, opóźnienie w wydawaniu 
posiłków przekraczające 60 minut).  

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu każdorazowo karę umowną w przypadku nie wywiązania się lub 
nienależytego wywiązania się przez Wykonawcę z zobowiązań, których zakres opisują § 3 ust. 4, 5, i 6,  
w wysokości 100% wartości ilości posiłków zamówionych w danym dniu.  

5. Ponadto w razie niewykonania lub nienależytego wykonania innego niż podane w ust. 4:  

a) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości 
niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, 
za które odpowiada Wykonawca;  

b) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % wartości 
niezrealizowanej części umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, 
za które odpowiada Zamawiający. 

6. Zamawiający potrąci z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy karę umowną w wysokości 100 zł za 
każdy przypadek niedostarczenia w terminie dostawy posiłków Raportu o dostarczonych posiłkach. 

7. Nałożenie kary jest skuteczne z chwilą doręczenia pisma drugiej stronie. Nałożona kara zostanie 
potrącona przez Zamawiającego z najbliższej płatności lub winna być zapłacona w terminie 7 dni od 
daty doręczenia pisma. 

8. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kary umownej . 

9. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawcy 
przysługuje prawo naliczania odsetek w wysokości ustawowej . Odsetki stanowią oddzielny tytuł. 

 

§ 8 

Reklamacje 

1. W razie stwierdzenia wad wykonanej usługi (np. ilość, rodzaj diety, jakość, temperatura, niezgodność  
z menu i zamówieniem), Zamawiający zgłosi reklamację Wykonawcy telefonicznie lub na piśmie, a 
Wykonawca niezwłocznie (do 15 minut) usunie wadę, w przypadku nie usunięcia wady, posiłki -  
w dostarczeniu których stwierdzono wady zostaną przecenione do ceny 1,00 zł za posiłek wydawany  
w ramach diety (odpowiednio przyjmuje się: śniadanie – 20 % stawki dziennej (SD), obiad – 60% SD, 
kolacja – 20% SD).  

2. W razie stwierdzenia wad wykonanej usługi (np. ilość, jakość, temperatura, niezgodność z menu 
i zamówieniem), których nie stwierdzono w momencie wydawania posiłków, a zostały zgłoszone przez 
pacjentów, Zamawiający przekaże reklamację na piśmie, a Wykonawca będzie zobowiązany 
ustosunkować się do niej w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia. W przypadku 
potwierdzenia wady posiłek zostanie przeceniony według zasad wskazanych w ust. 1.  

 

§ 9 

Rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy 

1. Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu: 

a) z upływem terminu, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy 

b) w przypadku wyczerpania maksymalnej kwoty brutto, o której mowa w § 5 ust. 3 przeznaczonej 
na realizację umowy, w zależności od tego, który z przypadków nastąpi wcześniej. 

2. W przypadku nagminnego naruszania postanowień umowy polegających na co najmniej trzykrotnym 
powtórzeniu się sytuacji, polegającej na :  

a) niedostarczaniu posiłków w terminie przewidzianym w umowie,  
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b) dostarczaniu posiłków o nieodpowiedniej temperaturze (zimne posiłki – w myśl wytycznych w tym 
zakresie wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i dodatkowych warunkach 
wymaganych od oferenta),  

c) dostarczenie posiłków, do których zastrzeżenia będą miały służby sanitarno-epidemiologiczne ( 
np. niewłaściwa kaloryczność w stosunku do diety, niewłaściwy transport, itp.)  

Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym obciążając Wykonawcę karą, 
o której mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowy w przypadku naruszenia zasad 
określonych w § 9 Umowy użyczenia pomieszczeń wraz z wyposażeniem.  

4. Wykonawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez prawa naliczenia przez 
Zamawiającego do naliczenia kar umownych w przypadku, gdy ogłoszono upadłość lub likwidację 
Zamawiającego. 

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie 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. 

W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy. 

 

§ 10 

Zmiany umowy 

1. Istotne zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności – z zastrzeżeniem ust. 6. 

2. Zmiany lub wprowadzenie nowych postanowień umowy mogą mieć miejsce w przypadkach i na 
zasadach opisanych poniżej. 

3. Zakres dopuszczalnych zmian 

a) zmiana wartości umowy, z zastrzeżeniem, że jest ona korzystna dla Zamawiającego, tj.: obniżenie 
cen jednostkowych zaoferowanej usługi na podstawie aktualizacji Szczegółowej kalkulacji ceny, 

b) wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 142 ust 5 ustawy PZP – w takim przypadku 
Wykonawca winien wykazać Zamawiającemu w jakim stopniu okoliczności te wpływają na koszty 
wykonania zamówienia, 

c) zmiana nazwy firmy, adresu firmy, zmiana formy organizacyjno-prawnej, przekształcenie, lub 
połączenie z inną firmą, 

d) zmiana miejsca świadczenia usługi, 

e) wprowadzenie zmiany w danych Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających z dokumentów 
rejestrowych, 

f) wystąpienie „siły wyższej” po podpisaniu umowy a powodujące niemożliwość wywiązywania się 
z umowy w jej obecnym brzmieniu;  

„Siła wyższa” oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy,  

g) w przypadku nieosiągnięcia limitu wartości umowy do upływu terminu jej obowiązywania - 
wydłużenie okresu obowiązywania umowy, a w przypadku osiągnięcia tego limitu przed upływem 
terminu obowiązywania umowy – skrócenie tego okresu. 

4. Procedura wprowadzania zmian 

a) opis/zakres zmiany, 

b) uzasadnienie, 

c) wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia, 

d) skutki finansowe, 

e) termin wprowadzenia. 

5. Wniosek o zmianę składany przez Wykonawcę musi wpłynąć do Zamawiającego na piśmie nie później 
niż 10 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian.  
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6. W przypadku zmiany wartości umowy, o której mowa w § 10 ust. 3 lit. b), nie jest wymagany aneks 
do umowy, a zmiana wartości umowy następuje z dniem wejścia w życie zmienionej stawki VAT. W 
takim przypadku ceny jednostkowe i wartość netto wynagrodzenia pozostają bez zmian, zaś wartość 
brutto ulegnie zmianie proporcjonalnie do zmienionej stawki podatku VAT. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających  

z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej 

formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań 

Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki).  

2. Wykonawca nie może dokonywać innych czynności w celu przystąpienia osoby trzeciej do zobowiązań 

Zamawiającego. 

2. Integralną częścią niniejszej umowy są: 

a) Ogłoszenie o zamówieniu 

b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

c) Oferta Wykonawcy. 

3. W sprawach nie unormowanych w umowie oraz ustawie Prawo zamówień publicznych będą miały 

zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, jeżeli nie dojdzie do ugody lub 
porozumienia stron, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
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