
Projekt umowy dla Pakietu nr 1 

                                        Załącznik nr 7A do SWUZ  

 

         

 UMOWA Nr ……… 

 

Zawarta w dniu .....................r. pomiędzy Samodzielnym Wojewódzkim Zespołem 

Publicznych Zakładów  Psychiatrycznej  Opieki  Zdrowotnej  w  Warszawie  przy  

ul. Nowowiejskiej 27, 00-665 Warszawa,  NIP 526-17-44-274,  REGON: 000298070, zwanym w 

dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

Andrzeja Mazura – Dyrektora, 

a 

…………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………….., 

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

-  ……………………………………..  

 

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego 

w trybie art. 138o w zw. z art. 138h ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) - zamówienia na usługi społeczne i inne 

szczególne usługi o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 

Ustawy, Strony zawierają umowę o następującej treści:  

 

§ 1  

DEFINICJE 

W niniejszej Umowie następujące wyrażenia i określenia będą miały znaczenie zgodnie  

z podanymi poniżej definicjami, zapisanymi dużą literą w celu podkreślenia, że są to pojęcia 

zdefiniowane: 

1) Strony – Zamawiający i Wykonawca, wymienieni w komparycji Umowy;  

2) Umowa – niniejsza Umowa wraz z załącznikami regulująca prawa i obowiązki Stron 

wynikające z niej i związane z jej wykonaniem;  

3) Miejsce realizacji umowy – miejsce wskazane przez Zamawiającego w zamówieniu, zgodne 

z opisem zawartym w załączniku nr 1 do Umowy; 

4) Usługa żywienia – usługa żywienia pacjentów z dostawą posiłków do Oddziałów Szpitala 

Nowowiejskiego zlokalizowanych w Warszawie, zgodnie z opisem zawartym  

w załączniku nr 1 do Umowy.  

 

§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług żywienia pacjentów z dostawą  

posiłków do Oddziałów Szpitala Nowowiejskiego zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia 

……………………......,  

2. Przez usługę żywienia pacjentów rozumie się całodobowe wyżywienie pacjentów zgodnie  ze 

standardami Instytutu Żywności i Żywienia oraz według zaleceń Zamawiającego. 

2. W zakres usług żywienia wchodzą czynności wymienione w Opisie Przedmiotu Zamówienia, 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy1 a w szczególności:  

1) przygotowanie posiłków składających się na całodzienne żywienie wszystkich pacjentów, 

 
1  Załącznik nr 1 do umowy będzie zgodny w treści z pkt 4 SWUZ w zakresie pakietu nr 1 

 



2) transport poporcjowanych posiłków w termoportach do wyznaczonego miejsca przez 

Zamawiającego (kuchenka oddziałowa) środkiem transportu odpowiadającym wszystkim 

normom sanitarnym, 

3) odbiór i mycie termoportów  i pojemników „GN” po każdym posiłku poza siedzibą 

Zamawiającego,  

4) zapewnienie przez cały czas trwania realizacji usługi niezbędnej ilości sprzętu do 

transportu i produkcji oraz innego sprzętu i wyposażenia używanego do właściwego 

wykonywania usługi, 

5) Zapewnienie przez cały czas trwania realizacji usługi niezbędnej ilości personelu 

koniecznego do właściwego świadczenia usługi, posiadającego kwalifikacje (w tym 

przynajmniej jedną osobę posiadającą kwalifikacje dietetyka) i uprawnienia oraz 

aktualne zaświadczenia o badaniach lekarskich (sanitarno-epidemiologicznych)                                

o dopuszczeniu do wykonywania obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku, 

niezbędne w świetle obowiązujących przepisów prawa.  

3. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę 

lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej jednej osoby, której zadaniem 

będzie wykonywanie prac określonych w ust. 3 w okresie realizacji zamówienia.  

1) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

2) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego  

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w ust. 3 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz 

przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczególności bez, adresów, nr PESEL pracowników). 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania; 



c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne  

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz przepisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE. 

3) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1  czynności 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 

umownej w wysokości określonej w niniejszej umowie. Niezłożenie przez Wykonawcę 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wskazane pkt 1 czynności. 

4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

5) W przypadku zatrudniania przy realizacji zamówienia nowej osoby w trybie,   o którym 

mowa w ust. 3, zatrudnienie winno nastąpić w terminie nie dłuższym  niż 7 dni 

kalendarzowych od dnia rozpoczęcia realizacji umowy i trwać nieprzerwanie w całym 

okresie wykonywania umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę 

zatrudnioną lub przez Wykonawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie 

zobowiązany do zatrudnienia w ciągu 7 dni kalendarzowych (licząc od dnia rozwiązania 

stosunku pracy) na to miejsce innej osoby. 

 

§ 3 

WYNAGRODZENIE  

1. Wartość przedmiotu umowy w okresie jej obowiązywania, zgodnie z założeniami 

przyjętymi w ofercie, nie przekroczy kwoty: ………………………..zł brutto 

(słownie:…………………………………………………………………………….....),  

w tym należny podatek VAT  ……………………….zł. 

2. Powyższa należność została ustalona na bazie cen: 

) za 1 I śniadanie (i ew. II śniadanie) …………zł netto (słownie:……………………), 

plus stawka podatku  VAT …. % oraz liczby szacowanych w czasie realizacji umowy 

śniadań, która wynosi…………….. 

) za 1 obiad (i ew. podwieczorek) ……………..zł netto (słownie:…………………), plus 

stawka podatku  VAT …… % oraz liczby szacowanych w czasie realizacji umowy 

obiadów, która wynosi ………….. 

) za 1 kolację (i ew. posiłek nocny……………..zł netto (słownie:……………………), plus 

stawka podatku VAT …. % oraz liczby szacowanych w czasie realizacji umowy kolacji, 

która wynosi………………... 

) za 1 posiłek regeneracyjny …………………zł netto (słownie:………………………), 

plus stawka podatku  VAT …….. % oraz liczby szacowanych w czasie realizacji umowy 

posiłków regeneracyjnych, która wynosi…………... 



3.  II śniadanie, podwieczorek oraz posiłek nocny otrzymuje pacjent, w którego diecie 

przewidziano taki sposób żywienia np. dieta cukrzycowa, wrzodowa itp. Ilość wydanych 

śniadań II, podwieczorków i kolacji nocnych wynika z zastosowania diety zgodnie z 

normami Instytutu Żywności i Żywienia. 

4. Przed wystawieniem faktury Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Koordynatorowi 

ds. Żywienia ze strony Zamawiającego ilość wydanych posiłków                                                                 

z podziałem na rodzaje  określone w ust. 2. 

5. Na fakturze zostaną wycenione w odrębnych pozycjach ilości wydanych śniadań, obiadów 

i kolacji. 

6. Zmiana cen brutto w przypadku zmiany podatku od towarów i usług VAT następuje 

automatycznie od dnia, w którym zaczyna obowiązywać nowa stawka. Wykonawca 

zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o tym fakcie  

na piśmie i podać odpowiednie przeliczenia. 

7. Każdorazowa zmiana ceny wymaga podpisania przez strony aneksu do umowy                           

i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

8. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi w formie przelewu na podstawie dostarczonej 

Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury do 10-dnia następnego miesiąca  

w terminie do 60 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze. 

9. Miesiąc kalendarzowy stanowi okres rozliczeniowy. 

10. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez Bank rachunku Zamawiającego. 

11. Opóźnienie płatności nie może być podstawą do wstrzymania świadczenia Usług 

żywienia. 

12. Wykonawca może złożyć pisemne oświadczenie (oświadczenie należy dostarczyć na 

adres Zamawiającego) o chęci przekazania Zamawiającemu ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej wystawionej w związku z realizacją niniejszej umowy za pośrednictwem 

Platformy Elektronicznego Fakturowania dostępnej pod adresem: 

https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia  

09.11.2018 r.  o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach 

na roboty budowlane lub usługi partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2191) Wykonawca może, ale nie musi wysyłać ustrukturyzowane faktury 

elektroniczne do Zamawiającego za pośrednictwem konta na tej Platformie.  

W przypadku, gdy Wykonawca złoży powyższe oświadczenie, Zamawiający (zgodnie  

z art. 4 ust. 1 w/w ustawy) zobowiązuje się do odebrania ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej, złożonej za pośrednictwem Platformy przy pomocy skrzynki  

o następujących danych identyfikacyjnych: Rodzaj adresu PEF - NIP, Numer adresu PEF 

- 5261744274, nazwa podmiotu : Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych 

Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.  

13. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywać płatności za wykonany przedmiot umowy 

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Wykonawca oświadcza, że 

wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym 

wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności 

gospodarczej. 

 

§4 

TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot Umowy, o którym mowa w § 2, przez okres 

12 miesięcy od dnia 18.04.2021 r. do dnia 18.04.2022 r. lub do wyczerpania kwoty, o której 

mowa w § 3 ust. 1, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi jako pierwsze.  W przypadku 

wcześniejszego wyczerpania kwoty umowa ulega rozwiązaniu bez konieczności składania w tym 

zakresie odrębnych oświadczeń stron.  

https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/


 

§ 5 

PRZEDSTAWICIELE  STRON 

1. Do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją przedmiotu Umowy, 

w tym do potwierdzania wykonania zadań, zgłaszania uwag co do sposobu ich świadczenia, 

uprawnione są: 

Pan/i……………………….., tel. …………………… ……, fax ................................ 

e-mail: ………………………… 

2. Do reprezentowania Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją przedmiotu Umowy, 

w tym do nadzoru nad realizacją przedmiotu Umowy oraz przyjmowania uwag co do 

sposobu świadczenia dostaw, uprawniony jest: 

Pan/i………………………….,  tel……………………., fax…………………………… 

e–mail: ...................................... 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stanowi zmiany niniejszej Umowy przez co nie 

wymaga dla swojej ważności formy aneksu do Umowy i dokonywana będzie na podstawie 

oświadczenia złożonego drugiej Stronie faksem lub drogą elektroniczną. 

4. Wykonawca zapewnia, że od dnia 25 maja 2018 roku, tj. stosowania Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej 

„RODO”), będzie przetwarzać powierzone niniejszą umową dane osobowe  

(w szczególności dot. osób odpowiedzialnych za realizację umowy) zgodnie z RODO.  

W przypadku stwierdzenia przez Strony konieczności wprowadzenia dodatkowych 

zabezpieczeń, Strony wspólnie uzgodnią środki techniczne i organizacyjne zapewniające 

ochronę przetwarzanych, na potrzebę realizacji niniejszej umowy danych osobowych 

przewidziane przepisami RODO. W przypadku zmiany ustawodawstwa polskiego  

w zakresie ochrony danych osobowych, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej związanego  

z wejściem w życie RODO, a mającego znaczący wpływ na zapisy niniejszego ustępu, Strony 

zobowiązują się uzgodnić środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych 

osobowych zgodnie ze znowelizowanymi powszechnie obowiązującymi przepisami. 

5. Zamawiający wypełniając obowiązek informacyjny zawarty w art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4.05.2016 r., str. 1) przekazuje Wykonawcy 

informacje o treści zawartej w pkt 27 SWUZ. 

6. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskał i przedstawił w złożonej w postępowaniu ofercie i niniejszej umowie. 

 

§6 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług żywieniowych odpowiadających 

wymogom dietetycznym dla poszczególnych diet i normom żywieniowym posiłków, zarówno 

pod względem technologii przyrządzania, temperatury wydawania, czasu wydawania oraz wg 

wymaganej kaloryczności.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone na skutek nie 

przestrzegania wymogów zawartych w ust. l.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia co miesięcznych lub w razie potrzeby 

kontroli w tym zakresie przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych pomieszczeń  

w których będą produkowane posiłki.  



4. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Zamawiającemu raz na rok  

na wniosek Zamawiającego, że usługa świadczona jest przy bezwzględnym przestrzeganiu 

zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania aktualnego ubezpieczenia OC z tytułu 

prowadzenia działalności gospodarczej obejmującej między innymi zdarzenia losowe i 

zatrucia przez cały okres realizacji umowy, o wartości polisy co najmniej 1.000.000,00 zł. 

 

§7 

KARY UMOWNE 

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać 

będzie odpowiedzialność z tytułu kar umownych.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych  

od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości równej 1/12 wartości 

przedmiotu Umowy brutto określonej w § 3 ust. 1. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn,  

za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci karę umowną  

w wysokości równej 1/12 wartości przedmiotu Umowy brutto określonej w § 3 ust. 1. 

4. Stwierdzenie protokolarne uchybień w zakresie określonym w § 6 ust. 1 w obecności 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i nie usunięcie ich w wyznaczonym terminie 

skutkuje naliczeniem 2% kary umownej liczonej od 1/12 wartości przedmiotu Umowy brutto 

określonej w § 3 ust. 1 za każdy miesiąc w którym stwierdzono powyższe uchybienia.  

5. Za nie dotrzymywanie zobowiązań wynikających z § 2 ust. 3 pkt 1-4 lub pozostałych 

wymagań określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, zostanie naliczona kara umowna w 

wysokości 2% z 1/12 wartości przedmiotu Umowy brutto określonej w § 3 ust. 1, za każdy 

miesiąc w którym stwierdzono powyższe uchybienia. 

6. Za brak odpowiedniej polisy lub nieprzedłożenie Zamawiającemu, na jego wezwanie, polisy 

na dany okres obowiązywania Umowy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 1% z 

1/12 wartości przedmiotu Umowy brutto określonej w § 3 ust. 1, za każdy miesiąc zwłoki 

w dostarczeniu Zamawiającemu polisy. 

7. Z tytułu opóźnienia w płatnościach Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za każdy 

dzień zwłoki.  

8. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za szkody  

na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 

9. W przypadku naliczenia Wykonawcy kar umownych, o których mowa w ust. 2-6, 

Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową i potrąci należną mu kwotę  

z wynagrodzenia Wykonawcy przy opłacaniu którejkolwiek z faktur za realizację przedmiotu 

Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę, lub zobowiąże Wykonawcę  

do dokonania płatności w wysokości wynikającej z noty obciążeniowej, w terminie  

do 60 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Wykonawcę. 

10. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  w wysokości: 

50% minimalnego wynagrodzenia brutto, w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 

r. o minimalnym wynagrodzeniu (Dz. U. z 2018 r., poz. 2177), za każdą osobę, która 

wykonuje czynności określone w niniejszej umowie, a nie jest zatrudniona na podstawie 

umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. 

11. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia przez Stronę kar umownych  

z przysługującego mu wynagrodzenia, przy czym Strony ustalają, iż w okresie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego  

w związku z COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, i przez 90 dni od dnia 

odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary 

umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,  

z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, o ile zdarzenie,  



w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii. 

12. W przypadku, gdy wartość roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy, przewyższa wartość przewidzianych kar umownych, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 

13. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli 

Wykonawca nie wykonuje, bądź nienależycie wykonuje pozostałe zobowiązania Umowy, 

niewymienione w ust. 1. 

 

§ 8 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia od Umowy lub jej niezrealizowanej części z ważnych powodów,                 

w terminie do 30 dni licząc od dnia stwierdzenia ich wystąpienia przez Zamawiającego. Za 

ważne powody uważa się przypadki gdy: 

1) Wykonawca nie realizuje przedmiotu Umowy zgodnie z Umową lub też nienależycie 

wykonuje swoje zobowiązania umowne, w szczególności dostarczane posiłki nie spełniają 

wymogów Zamawiającego określonych w załączniku nr 1 do Umowy i nie zmienia 

sposobu realizacji przedmiotu Umowy mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego 

w terminie określonym w tym wezwaniu; 

2) suma kar umownych przekroczy równowartość 5% całkowitej kwoty, o której mowa w § 

3 ust. 1; 

3) Wykonawca w sposób rażący narusza inne postanowienia Umowy, w tym  

w szczególności w przypadku stwierdzenia uchybień dotyczących jakości lub 

terminowości wykonywania usług i nie zmienia sposobu realizacji przedmiotu Umowy 

mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym  

w tym wezwaniu. 

2. Odstąpienie od Umowy wymaga złożenia oświadczenia w formie pisemnej i jest skuteczne 

z dniem doręczenia go drugiej Stronie. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zostanie 

przesłane na adres siedziby Strony wskazany w komparycji Umowy. Korespondencję 

odebraną lub nieodebraną a nadaną listem poleconym za pośrednictwem operatora 

pocztowego i zwróconą Zamawiającemu z uwagi na brak możliwości jej doręczenia, 

uważa się za skutecznie doręczoną. 

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 

1,  Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za realizację części lub całości 

przedmiotu Umowy, którego wykonanie uznano za nienależyte, a Zamawiający ma prawo 

do naliczenia Wykonawcy kary umownej zgodnie  z postanowieniami § 7 ust. 2 lub 3.  

4. Zamawiający ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym  

w wypadku wykreślenia zakładu Wykonawcy produkującym i wprowadzającym do 

obrotu żywność objętą przedmiotem Umowy z rejestru zakładów podlegających 

urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

 

§ 9 

ZMIANY  UMOWY 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

3. Nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych zmiany: 

1) danych adresowych i teleadresowych;  



2) danych rejestrowych; 

3) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

4.  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy, w następujących 

przypadkach:  

1) zmiany stawki podatku VAT (zmiana stawki VAT dotyczyć będzie ceny oferty,  

w części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów), 

2)  w razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego; 

3)  w razie niewyczerpania kwoty określonej w § 3 ust. 1 w terminie realizacji Umowy, o 

którym mowa w § 4, poprzez wydłużenie tego terminu o czas nie dłuższy niż pierwotny 

okres obowiązywania umowy, przewidywany do wyczerpania kwoty określonej  w § 3 

ust. 1. 

4)  zmianę umowy w szczególności w zakresie terminu jej realizacji, sposobu wykonania w 

przypadku wystąpienia u Wykonawcy lub u jego Podwykonawcy okoliczności 

związanych z wystąpieniem COVID-19 mających bezpośredni wpływ na realizację 

umowy, w szczególności związanych z:  

a) nieobecnością pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na 

innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą w realizacji zamówienia, 

b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 

upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku  

z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę lub jego 

podwykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub 

kontrolnych; 

5) w przypadku wejścia w życie lub zmiany przepisów prawa mogących mieć wpływ                

na realizację umowy przez Wykonawcę, w szczególności nakładających dodatkowe 

obowiązki powodujące wzrost kosztów”. 

5. Zmiana postanowień Umowy, o której mowa  w ust. 4 pkt 1, obowiązuje od dnia wejścia w 

życie przepisów prawa wprowadzających te zmiany, jednak w przypadku:  

1)  zmian przepisów, o których mowa w ust. 4 pkt 1, zmiana wynagrodzenia (uwzględnienie 

nowej stawki podatku VAT i związana z tym zmiana cen jednostkowych brutto) nastąpi 

automatycznie w dacie określonej przez przepisy wprowadzające zmianę stawki podatku 

VAT bez konieczności podpisywania odrębnego aneksu; 

6. W przypadku  zmiany przepisów, o której mowa w ust. 4 pkt 1 do cen jednostkowych netto 

określonych w ofercie Wykonawcy oraz w § 3 ust. 2, zostanie doliczona wartość podatku 

VAT wynikająca z nowych przepisów. 

 

§ 10 

SIŁA WYŻSZA 

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności 

niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła 

Wyższa. 

2. Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą 

Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły 

przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w 

szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej 

itp. 

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub 

utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę 

o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, 

alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi 

kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w 



jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania 

zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej. 

4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 60 dni lub dłużej, Strony mogą 

w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron 

dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług. 

 

§ 11 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

1. Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na 

rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego z uwzględnieniem postanowień ust. 2. 

2. Przysługujące Wykonawcy wierzytelności z tytułu wykonania umowy nie mogą być 

przedmiotem poręczeń oraz cesji. 

3. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy danych dotyczących działalności 

partnera zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie informacji poufnych, informacji 

niejawnych lub tajemnicy przedsiębiorstwa. Wykonawcę zobowiązuje się do przyjęcia 

zobowiązania w tym zakresie od podległych pracowników. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają zapisy Specyfikacji 

Warunków Udzielenia Zamówienia na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy oraz 

oferta Wykonawcy, a także przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli ustawa z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej. 

5. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizowaniu przedmiotu Umowy 

lub z nią związane, w przypadku braku możliwości ich polubownego rozwiązania, będą 

rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszej Umowie, zarówno nazwane jak i nienazwane 

załącznikami, stanowią integralną część Umowy. 

7.  Niniejsza Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 

jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający.  

 

 

 

Wykaz załączników do umowy: 

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

 

WYKONAWCA               ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

…………………………….         …….…………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt umowy dla Pakietu nr 2 

                                        Załącznik nr 7B do SWUZ  

 

         

 UMOWA Nr ……… 

 

Zawarta w dniu .....................r. pomiędzy Samodzielnym Wojewódzkim Zespołem 

Publicznych Zakładów  Psychiatrycznej  Opieki  Zdrowotnej  w  Warszawie  przy  

ul. Nowowiejskiej 27, 00-665 Warszawa,  NIP 526-17-44-274,  REGON: 000298070, zwanym w 

dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

Andrzeja Mazura – Dyrektora, 

a 

…………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………….., 

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

-  ……………………………………..  

 

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego 

w trybie art. 138o w zw. z art. 138h ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) - zamówienia na usługi społeczne i inne 

szczególne usługi o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 

Ustawy, Strony zawierają umowę o następującej treści:  

 

§ 1  

DEFINICJE 

W niniejszej Umowie następujące wyrażenia i określenia będą miały znaczenie zgodnie  

z podanymi poniżej definicjami, zapisanymi dużą literą w celu podkreślenia, że są to pojęcia 

zdefiniowane: 

1) Strony – Zamawiający i Wykonawca, wymienieni w komparycji Umowy; 

2) Umowa – niniejsza Umowa wraz z załącznikami regulująca prawa i obowiązki Stron 

wynikające z niej i związane z jej wykonaniem; 

3) Miejsce realizacji umowy – miejsce wskazane przez Zamawiającego w zamówieniu, zgodne 

z opisem zawartym w załączniku nr 1 do Umowy; 

4) Usługa żywienia – usługa żywienia pacjentów wraz z dzierżawą pomieszczeń kuchennych w 

Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym Psychiatrycznym w Rasztowie, Rasztów ul. C. K. 

Norwida 2, 05-205 Klembów, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 do Umowy.  

 

§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie usług żywienia pacjentów wraz z 

dzierżawą pomieszczeń kuchennych w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym 

Psychiatrycznym w Rasztowie, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia …………………… 

2.   Przez usługę żywienia pacjentów rozumie się całodobowe wyżywienie pacjentów zgodnie ze 

standardami Instytutu Żywności i Żywienia oraz według zaleceń Zamawiającego. 

3. W zakres usług żywienia wchodzą czynności wymienione w Opisie Przedmiotu Zamówienia, 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy2, a w szczególności:  

1) przygotowanie posiłków składających się na całodzienne żywienie wszystkich 

pacjentów, 

 
2 Załącznik nr 1 do umowy będzie zgodny w treści z pkt 4 SWUZ w zakresie pakietu nr 2 



2) wydawanie poporcjowanych posiłków w wyznaczonych przez Zamawiającego 

miejscach,  

3) odbiór i mycie naczyń po każdym posiłku,  

4) zapewnienie przez cały czas trwania realizacji usługi niezbędnej ilości artykułów 

spożywczych sprzętu do transportu i produkcji oraz innego sprzętu używanego do 

właściwego wykonywania usługi, 

5) zapewnienie przez cały czas trwania realizacji usługi niezbędnej ilości personelu 

koniecznego do właściwego świadczenia usługi, posiadającego kwalifikacje 

posiadającego kwalifikacje  (w tym przynajmniej jedną osobę posiadającą kwalifikacje 

dietetyka) i uprawnienia oraz aktualne zaświadczenia o badaniach lekarskich (sanitarno-

epidemiologicznych) o dopuszczeniu do wykonywania obowiązków służbowych na 

zajmowanym stanowisku, niezbędne w świetle obowiązujących przepisów prawa.  

4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę 

lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej jednej osoby, której zadaniem 

będzie wykonywanie prac określonych w ust. 3 w okresie realizacji zamówienia:  

1) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

2) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego  

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w ust. 3 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz 

przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych   w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO),   (tj. w szczególności bez, adresów, nr 

PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o 

pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 



c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne  

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz przepisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (zwanego dalej RODO). 

3) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1  czynności 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 

umownej w wysokości określonej w niniejszej umowie. Niezłożenie przez Wykonawcę 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy                         

o pracę osób wykonujących wskazane pkt 1 czynności. 

4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

5) W przypadku zatrudniania przy realizacji zamówienia nowej osoby w trybie,  o którym 

mowa w ust. 3, zatrudnienie winno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

kalendarzowych od dnia rozpoczęcia realizacji umowy i trwać nieprzerwanie w całym 

okresie wykonywania umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę 

zatrudnioną lub przez Wykonawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie 

zobowiązany do zatrudnienia w ciągu 7 dni kalendarzowych (licząc od dnia rozwiązania 

stosunku pracy) na to miejsce innej osoby. 

 

§ 3 

DZIERŻAWA POMIESZCZEŃ KUCHNI 

 

1. Zamawiający oddaje w dzierżawę Wykonawcy pomieszczenia wykorzystywane na 

prowadzenie kuchni w celu świadczenia usługi żywienia pacjentów Zakładu Opiekuńczo - 

Leczniczego Psychiatrycznego w Rasztowie o powierzchni 105,27 m², usytuowane na 

parterze obiektu Zamawiającego, a Wykonawca oświadcza,  że przyjmuje w dzierżawę 

powierzchnie, o której mowa wyżej, zasadach i warunkach określonych w dalszych 

postanowieniach niniejszej umowy. 

2. Zamawiający oświadcza, że w jego  użytkowaniu,  znajduje się nieruchomość położona w 

Rasztowie  i nie jest ona  obciążona prawami osób trzecich,  a Zamawiający ma prawo nią 

rozporządzać, w tym zawrzeć umowę w zakresie  dzierżawy pomieszczeń. 

3. Dzierżawione pomieszczenia będą wykorzystywane przez Wykonawcę jedynie w celu 

określonym w niniejszej umowie. 

4. Wydanie pomieszczeń nastąpi w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy w stanie 

przydatnym do umówionego użytku, co Wykonawca potwierdzi protokolarnie.                          

W protokole strony określą wykaz wyposażania znajdującego się w przekazywanych 

Wykonawcy pomieszczeniach oraz jego stan techniczny. 

5. Wykonawca będzie użytkował pomieszczenia z należytą dbałością, będzie przestrzegał 

przepisów BHP i p.poż. oraz przepisów porządkowych obowiązujących w Szpitalu. 



6. Wykonawca utrzymuje  we własnym  zakresie i na własny  koszt czystość                                  

w wydzierżawionych pomieszczeniach. 

7. Wykonawca będzie ponosić pełną odpowiedzialność  związaną  z prowadzeniem 

działalności, oraz  zabezpieczeniem wyposażenia pomieszczeń  przed kradzieżą                         

i zdarzeniami losowymi  poza godzinami  pracy. 

8. Wykonawca odpowiada za prawidłowe wykorzystanie pomieszczeń oraz                                 

za ewentualne  szkody powstałe w związku z prowadzeniem  tamże  swojej działalności. 

9. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zmienić profilu działalności 

prowadzonej  oraz poddzierżawiać  lub podnająć lub oddać do bezpłatnego używania 

pomieszczeń lub ich części innym  podmiotom bez zgody Zamawiającego. 

10. Wykonawca ma obowiązek dokonywania napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu 

dzierżawy w stanie niepogorszonym oraz zobowiązany jest do oddania przedmiotu 

dzierżawy Zamawiającemu w takim samym stanie w jakim go odebrał przy uwzględnieniu 

normalnego stopnia zużycia. 

11. Wraz z pomieszczeniami, o których mowa w ust. 5, Zamawiający oddaje w dzierżawę 

wyposażenie. Wykaz sprzętu i urządzeń składających się na wyposażenie pomieszczeń 

stanowi załącznik nr 2 do Umowy. ust. 6 stosuję się odpowiednio. 

12. Dzierżawca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy zapoznał się 

z przedmiotem dzierżawy oraz potwierdza, że w dniu zawarcia Umowy przedmiot 

Umowy znajduje się w stanie technicznym zdolnym do użytku i nie wnosi do niego 

żadnych zastrzeżeń. 

13. Dzierżawione pomieszczenia użytkowane będą przez Wykonawcę bez prawa 

dokonywania w nich istotnych zmian. 

14. Zmiany adaptacyjne w obiekcie mogą nastąpić tylko w oparciu o pisemną zgodę 

Wykonawcy po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zamawiającego  

i odpowiednie organy. Strony każdorazowo określą sposób rozliczenia poniesionych 

kosztów modernizacji. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do zaadoptowania pomieszczeń na własny koszt zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Po zakończeniu niniejszej umowy 

nakłady oraz urządzenia i inne efekty zmiany przedmiotu umowy poprzez ulepszenia, 

modernizacje, usprawnienia pomieszczeń i urządzeń, wyposażenia, w tym wyposażenia 

w sprzęt przeznaczonego do realizacji umowy, przechodzą bezpłatnie na majątek 

Zamawiającego. 

16. Wykonawca na swój koszt zabezpieczy odbiór odpadów komunalnych i innych 

wytwarzanych w ramach prowadzonej przez siebie działalności. 

17. Wykonawca zobowiązuje się używać dzierżawione pomieszczenia w sposób 

odpowiadający ich przeznaczeniu i przy przestrzeganiu przepisów prawa w zakresie 

sanitarno-epidemiologicznym, p/poż,  BHP i ochrony mienia. 

18. Na Wykonawcy ciąży obowiązek pokrycia ewentualnych kar nałożonych przez organy 

kontrolne w związku z prowadzoną działalnością. 

19. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia okresowych kontroli 

wydzierżawionych pomieszczeń przy współudziale przedstawicieli Wykonawcy. 

20. Wykonawca na czas obowiązywania niniejszej Umowy zobowiązuje się ubezpieczyć 

przedmiot dzierżawy wraz ze składowanym towarem od ryzyk mogących mu zaszkodzić 

21.  W przypadku braku ubezpieczenia Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności                     

za szkody powstałe w mieniu Wykonawcy, a Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

mienie Zamawiającego. 

 

§ 4 

WYNAGRODZENIE  

1. Wartość przedmiotu Umowy w okresie jej obowiązywania, zgodnie z założeniami przyjętymi 

w ofercie, nie przekroczy kwoty: ……………………..zł brutto 



(słownie:…………………………………………………………), w tym należny podatek 

VAT  …………………………………zł.  

2. Powyższa należność została ustalona na bazie cen: 

a) za 1 I śniadanie (i ew. II śniadanie) ………….zł netto (słownie:…………………), plus 

stawka podatku  VAT …… % oraz liczby szacowanych w czasie realizacji Umowy śniadań, 

która wynosi ……………. 

b) za 1 obiad (i ew. podwieczorek) ……………..zł netto (słownie:……………………), 

plus stawka podatku  VAT ……. % oraz liczby szacowanych w czasie realizacji Umowy 

obiadów, która wynosi ……………. 

c) za 1 kolację (i ew. posiłek nocny) ……………….zł netto (słownie:…………………), 

plus stawka podatku  VAT ….. % oraz liczby                         szacowanych w czasie realizacji 

Umowy kolacji, która wynosi ………………. 

d) za 1 posiłek regeneracyjny …………….zł netto (słownie:………………………….), 

plus stawka podatku  VAT ……… % oraz liczby szacowanych w czasie realizacji umowy 

posiłków regeneracyjnych, która wynosi……………. 

3. II śniadanie, podwieczorek oraz posiłek nocny otrzymuje pacjent, w którego diecie 

przewidziano taki sposób żywienia np. dieta cukrzycowa, wrzodowa itp. Ilość wydanych 

śniadań II, podwieczorków i kolacji nocnych wynika z zastosowania diety zgodnie                       

z normami Instytutu Żywności i Żywienia. 

4. Przed wystawieniem faktury Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Koordynatorowi  ds. 

Żywienia ze strony Zamawiającego ilość wydanych posiłków  z podziałem na rodzaje  

określone w ust. 2. 

5. Na fakturze zostaną wycenione w odrębnych pozycjach ilości wydanych śniadań,   obiadów, 

kolacji i posiłków regeneracyjnych. 

6. Zmiana cen brutto w przypadku zmiany podatku od towarów i usług VAT następuje  

automatycznie od dnia, w którym zaczyna obowiązywać nowa stawka. Wykonawca 

zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o tym fakcie  

na piśmie i podać odpowiednie przeliczenia. 

7. Każdorazowa zmiana ceny wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem  nieważności. 

8. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi w formie przelewu na podstawie dostarczonej 

Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury do 10-dnia następnego miesiąca,  

w terminie 60 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze z uwzględnieniem treści ust. 15. 

9. Miesiąc kalendarzowy stanowi okres rozliczeniowy. 

10. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez Bank rachunku Zamawiającego. 

11. Opóźnienie płatności nie może być podstawą do wstrzymania świadczenia Usług   żywienia. 

12. Za dzierżawę pomieszczeń Wykonawca zobowiązuje się płacić Zamawiającemu:  

1) czynsz dzierżawy: 50,00 zł netto za 1 m², co stanowi miesięczną opłatę za czynsz 

5.263,50 zł netto (słownie: pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote 50/100), 

2) miesięczną ryczałtową opłatę z tytułu wszelkich kosztów i świadczeń związanych                      

z eksploatacją przedmiotu umowy w tym obciążeń z tytułu: opłat za ścieki, wodę zimną 

i ciepłą, energię elektryczną, gaz w kwocie 3.600,00 zł netto (słownie: trzy tysiące 

sześćset złotych 00/100). 

13. Opłaty o których mowa w ust. 12 pkt. 1 i 2 Wykonawca będzie uiszczał z dołu, na podstawie 

odpowiedniej faktury VAT wystawianej przez Zamawiającego, w formie przelewu na 

rachunek bankowy Zamawiającego wskazany na fakturze, w terminie                do 10-dnia 

każdego miesiąca kalendarzowego lub w sposób wskazany w ust. 14. Faktura wystawiana 

będzie przez Zamawiającego w ostatnim roboczym dniu miesiąca. 

14. Z uwagi na fakt, że Strony Umowy są każdego miesiąca jednocześnie względem siebie 

dłużnikami i wierzycielami z tytułu niniejszej Umowy, a wierzytelność Wykonawcy jest 

większa niż wierzytelność Zamawiającego – Strony ustalają że Zamawiający będzie każdego 

miesiąca potrącał swoją wierzytelność z wierzytelnością Wykonawcy. Obie wierzytelności 



będą umarzały się wzajemnie do wysokości wierzytelności Zamawiającego, a pozostała 

należność z tytułu Umowy będzie wypłacana Wykonawcy zgodnie z ust. 8. 

15. Zamawiający ma prawo zmienić wysokość zryczałtowanej opłaty, o której mowa w ust. 12 

pkt 2 w przypadku, gdy sam będzie zobowiązany do ponoszenia wyższych opłat (wzrost cen 

energii elektrycznej, gazu). Zmiana opłaty będzie następowała proporcjonalnie do zwyżki 

opłat ponoszonych przez Zamawiającego w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 

16. Zmieniona stawka opłat za media obowiązywać będzie Wykonawcę od pierwszego dnia 

następnego miesiąca kalendarzowego, licząc od daty zawiadomienia przez  Zamawiającego o 

zmianie opłat. 

17. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wystawiania faktur VAT bez podpisu   

      Wykonawcy. 

18. Wykonawca może złożyć pisemne oświadczenie (oświadczenie należy dostarczyć na adres 

Zamawiającego) o chęci przekazania Zamawiającemu ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej wystawionej w związku z realizacją niniejszej umowy za pośrednictwem 

Platformy Elektronicznego Fakturowania dostępnej pod adresem: 

https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia  

09.11.2018 r.  o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 

roboty budowlane lub usługi partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) 

Wykonawca może, ale nie musi wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne do 

Zamawiającego za pośrednictwem konta na tej Platformie.  

W przypadku, gdy Wykonawca złoży powyższe oświadczenie, Zamawiający (zgodnie  

z art. 4 ust. 1 w/w ustawy) zobowiązuje się do odebrania ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej, złożonej za pośrednictwem Platformy przy pomocy skrzynki  

o następujących danych identyfikacyjnych: Rodzaj adresu PEF - NIP, Numer adresu PEF - 

5261744274, nazwa podmiotu : Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów 

Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.  

19. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywać płatności za wykonany przedmiot umowy z 

zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Wykonawca oświadcza, że wskazany w 

fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów 

rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 

 

§ 5 

TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

 

Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot Umowy, o którym mowa w § 2, przez okres 

12 miesięcy licząc od dnia 18.04.2021 r. do dnia 18.04.2022 r. lub do wyczerpania kwoty, 

o której mowa w § 3 ust. 1, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi jako pierwsze. W 

przypadku wcześniejszego wyczerpania kwoty umowa ulega rozwiązaniu bez konieczności 

składania w tym zakresie odrębnych oświadczeń stron.  

§ 6 

PRZEDSTAWICIELE  STRON 

1. Do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją przedmiotu Umowy, 

w tym do potwierdzania wykonania zadań, zgłaszania uwag co do sposobu ich świadczenia, 

uprawnione są: 

Pan/i……………………….., tel. …………………… ……, fax ................................ 

e-mail: ………………………… 

2. Do reprezentowania Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją przedmiotu Umowy, 

w tym do nadzoru nad realizacją przedmiotu Umowy oraz przyjmowania uwag                             

co do sposobu świadczenia dostaw, uprawniony jest: 

Pan/i………………………….,  tel……………………., fax…………………………… 

https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/


e–mail: ...................................... 

3.  Zmiana osób wymienionych w ust. 1 i 2 może zostać dokona przez każdą ze stron                                

w odniesieniu do reprezentującej ją osoby w formie pisemnego powiadomienia drugiej 

strony. Fakt ten nie stanowi zmiany warunków niniejszej umowy i nie musi mieć formy 

pisemnego aneksu. 

4. Wykonawca zapewnia, że od dnia 25 maja 2018 roku, tj. stosowania Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej 

„RODO”), będzie przetwarzać powierzone niniejszą umową dane osobowe  

(w szczególności dot. osób odpowiedzialnych za realizację umowy) zgodnie z RODO.  

W przypadku stwierdzenia przez Strony konieczności wprowadzenia dodatkowych 

zabezpieczeń, Strony wspólnie uzgodnią środki techniczne i organizacyjne zapewniające 

ochronę przetwarzanych, na potrzebę realizacji niniejszej umowy danych osobowych 

przewidziane przepisami RODO. W przypadku zmiany ustawodawstwa polskiego  

w zakresie ochrony danych osobowych, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej związanego  

z wejściem w życie RODO, a mającego znaczący wpływ na zapisy niniejszego ustępu, Strony 

zobowiązują się uzgodnić środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych 

osobowych zgodnie ze znowelizowanymi powszechnie obowiązującymi przepisami. 

5. Zamawiający wypełniając obowiązek informacyjny zawarty w art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4.05.2016 r., str. 1) przekazuje Wykonawcy 

informacje o treści zawartej w pkt 27 SWUZ. 

6. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskał i przedstawił w złożonej w postępowaniu ofercie i niniejszej umowie. 

 

§7 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług żywieniowych odpowiadających 

wymogom dietetycznym dla poszczególnych diet i normom żywieniowym posiłków, zarówno 

pod względem technologii przyrządzania, temperatury wydawania, czasu wydawania oraz wg 

wymaganej kaloryczności. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone na skutek nie 

przestrzegania wymogów zawartych w ust. l.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia  co miesięcznych lub w razie potrzeby 

kontroli w tym zakresie przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych pomieszczeń, w których 

będą produkowane posiłki.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Zamawiającemu raz na rok  

na wniosek Zamawiającego, że usługa świadczona jest przy bezwzględnym przestrzeganiu 

zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania aktualnego ubezpieczenia OC z tytułu 

prowadzenia działalności gospodarczej obejmującej między innymi zdarzenia losowe i 

zatrucia przez cały okres realizacji umowy, o wartości polisy co najmniej 500.000 zł. 

6. Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia rozpoczęcia świadczenia usług żywienia oraz na 

każde wezwanie Zamawiającego w terminie 3 dni od tego wezwania, zobowiązany jest 

przedłożenia Zamawiającemu zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów produkujących 

i wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w art. 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 



o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252) dla 

pomieszczeń kuchennych dzierżawionych w ramach Umowy, z zastrzeżeniem treści ust. 8. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń kuchennych 

dzierżawionych w ramach Umowy. 

8. W przypadku nie dotrzymania terminu określonego w ust. 6 z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy termin ten zostanie przedłużony przez Zamawiającego, bez konsekwencji  

o których mowa w § 7 ust. 7 i w § 8 ust. 4 pkt. 1 

 

§8 

KARY UMOWNE 

 

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 

obowiązywać będzie odpowiedzialność z tytułu kar umownych.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych  

od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości równej 1/12 wartości 

przedmiotu Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1. 

3.  W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn,  

za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci karę umowną  

w wysokości równej 1/12  wartości przedmiotu Umowy brutto określonej w § 4 ust. 1. 

4.  Stwierdzenie protokolarne uchybień w zakresie określonym w § 6 ust. 1 w obecności 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i nie usunięcie ich w wyznaczonym terminie 

skutkuje naliczeniem 2% kary umownej liczonej od 1/12 wartości przedmiotu Umowy 

brutto określonej w § 4 ust. 1 za każdy miesiąc w którym stwierdzono powyższe 

uchybienia.  

5. Za niedotrzymywanie zobowiązań wynikających z §2 ust. 1, 2 i 3 pkt 1-5 lub pozostałych 

wymagań określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, zostanie naliczona kara umowna w 

wysokości 2% z 1/12 wartości przedmiotu Umowy brutto określonej w § 4 ust. 1, za każdy 

miesiąc w którym stwierdzono powyższe uchybienia. 

6. Za brak odpowiedniej polisy lub nieprzedłożenie Zamawiającemu, na jego wezwanie, 

polisy na dany okres obowiązywania Umowy zostanie naliczona kara umowna 

w wysokości 1% z 1/12wartości przedmiotu Umowy brutto określonej w § 4 ust. 1, za 

każdy miesiąc zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu polisy. 

7. Za nieprzedłożenie Zamawiającemu wpisu, o którym mowa w § 6 ust. 6, począwszy od 

15 dnia obowiązywania Umowy lub nieprzedłużenia go Zamawiającemu, na jego 

wezwanie, zostanie naliczona kara umowna w wysokości 1% z 1/12 wartości przedmiotu 

Umowy brutto określonej w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu 

Zamawiającemu wpisu. 

8. Z tytułu opóźnienia w płatnościach Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za 

każdy dzień zwłoki.  

9. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za szkody  

na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.  

10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującej Wykonawcy 

należności. 

11. W przypadku naliczenia Wykonawcy kar umownych, o których mowa w ust. 2-7, 

Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową i potrąci należną mu kwotę  

z wynagrodzenia Wykonawcy przy opłacaniu którejkolwiek z faktur za realizację 

przedmiotu Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę, lub zobowiąże Wykonawcę do 

dokonania płatności w wysokości wynikającej z noty obciążeniowej, w terminie do 60 dni 

licząc od dnia jej otrzymania przez Wykonawcę. 

12. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości: 50% minimalnego wynagrodzenia brutto, w rozumieniu ustawy z dnia 10 



października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu, za każdą osobę, która wykonuje 

czynności określone w niniejszej umowie, a nie jest zatrudniona na podstawie umowy o 

pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. 

13. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia przez Stronę kar umownych  

z przysługującego mu wynagrodzenia, przy czym Strony ustalają, iż w okresie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego  

w związku z COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, i przez 90 dni od dnia 

odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary 

umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,  

z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, o ile zdarzenie,  

w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

14. W przypadku, gdy wartość roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy, przewyższa wartość przewidzianych kar umownych, Zamawiający może 

dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

15. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, 

jeżeli Wykonawca nie wykonuje, bądź nienależycie wykonuje pozostałe zobowiązania 

Umowy, niewymienione w ust. 1. 

 

§ 9 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia od Umowy lub jej niezrealizowanej części z ważnych powodów, 

terminie do 30 dni licząc od dnia stwierdzenia ich wystąpienia przez Zamawiającego. Za 

ważne powody uważa się przypadki gdy: 

1) Wykonawca nie realizuje przedmiotu Umowy zgodnie z Umową lub też 

nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, w szczególności 

dostarczane posiłki nie spełniają wymogów Zamawiającego określonych w 

załączniku nr 1 do Umowy i nie zmienia sposobu realizacji przedmiotu Umowy 

mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym 

wezwaniu; 

2) suma kar umownych przekroczy równowartość 5% całkowitej kwoty, o której 

mowa w § 4 ust. 1; 

3) Wykonawca w sposób rażący narusza inne postanowienia Umowy, w tym  

w szczególności w przypadku stwierdzenia uchybień dotyczących jakości lub 

terminowości wykonywania usług Umowy i nie zmienia sposobu realizacji 

przedmiotu Umowy mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie 

określonym w tym wezwaniu;  

4) wydzierżawione  Wykonawcy pomieszczenia będą wykorzystywane niezgodnie 

z przeznaczeniem lub udostępniane  w całości lub w części  do korzystania osobom 

trzecim, bez zgody Zamawiającego, a Wykonawca nie zmienia sposobu 

korzystania z pomieszczeń mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w 

terminie określonym w tym wezwaniu. 

2. Odstąpienie od Umowy wymaga złożenia oświadczenia w formie pisemnej i jest skuteczne 

z dniem doręczenia go drugiej Stronie. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zostanie 

przesłane na adres siedziby Strony wskazany w komparycji Umowy. Korespondencję 

odebraną lub nieodebraną a nadaną listem poleconym  za pośrednictwem operatora 

pocztowego i zwróconą Zamawiającemu z uwagi na brak możliwości jej doręczenia, 

uważa się za skutecznie doręczoną. 

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 

1,  Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za realizację części lub całości 



przedmiotu Umowy, którego wykonanie uznano za nienależyte,  a Zamawiający ma prawo 

do naliczenia Wykonawcy kary umownej zgodnie  z postanowieniami § 8 ust. 2 lub 3. 

4. Zamawiający ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym  

w wypadku: 

1) nieuzyskania w terminie do 30 dni od dnia obowiązywania Umowy  wpisu,  

o którym mowa w § 7 ust. 6, 

2) wykreślenia pomieszczeń kuchennych dzierżawionych w ramach Umowy z rejestru 

zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

 

§ 10 

ZMIANY  UMOWY 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

3. Nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych zmiany: 

1) danych adresowych i teleadresowych;  

2) danych rejestrowych; 

3) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

4.  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy, w następujących 

przypadkach:  

1) zmiany stawki podatku VAT (zmiana stawki VAT dotyczyć będzie ceny oferty,  

w części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów), 

2)  w razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego; 

3)  w razie niewyczerpania kwoty określonej w § 3 ust. 1 w terminie realizacji Umowy, o 

którym mowa w § 4, poprzez wydłużenie tego terminu o czas nie dłuższy niż pierwotny 

okres obowiązywania umowy, przewidywany do wyczerpania kwoty określonej  w § 3 

ust. 1. 

4)  zmianę umowy w szczególności w zakresie terminu jej realizacji, sposobu wykonania w 

przypadku wystąpienia u Wykonawcy lub u jego Podwykonawcy okoliczności 

związanych z wystąpieniem COVID-19 mających bezpośredni wpływ na realizację 

umowy, w szczególności związanych z:  

a) nieobecnością pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na 

innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą w realizacji zamówienia, 

b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 

upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku  

z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę lub jego 

podwykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub 

kontrolnych; 

5) w przypadku wejścia w życie lub zmiany przepisów prawa mogących mieć wpływ                

na realizację umowy przez Wykonawcę, w szczególności nakładających dodatkowe 

obowiązki powodujące wzrost kosztów”. 

5.   Zmiana postanowień Umowy, o której mowa  w ust. 4 pkt 1, obowiązuje od dnia wejścia   w  

życie przepisów prawa wprowadzających te zmiany, jednak w przypadku:  

1)  zmian przepisów, o których mowa w ust. 4 pkt 1, zmiana wynagrodzenia (uwzględnienie 

nowej stawki podatku VAT i związana z tym zmiana cen jednostkowych brutto) nastąpi 

automatycznie w dacie określonej przez przepisy wprowadzające zmianę stawki podatku 

VAT bez konieczności podpisywania odrębnego aneksu; 

6.  W przypadku  zmiany przepisów, o której mowa w ust. 4 pkt 1 do cen jednostkowych netto 

określonych w ofercie Wykonawcy oraz w § 3 ust. 2, zostanie doliczona wartość podatku 

VAT wynikająca z nowych przepisów. 



§ 11 

SIŁA WYŻSZA 

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności 

niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła 

Wyższa. 

2. Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą 

Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły 

przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w 

szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej 

itp. 

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub 

utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę 

o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, 

alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi 

kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w 

jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania 

zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej. 

4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 60 dni lub dłużej, Strony mogą 

w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron 

dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług. 

 

§ 12 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

1. Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na 

rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego z uwzględnieniem postanowień ust. 2. 

2. Przysługujące Wykonawcy wierzytelności z tytułu wykonania umowy nie mogą być 

przedmiotem poręczeń oraz cesji. 

3. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy danych dotyczących działalności 

partnera zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie informacji poufnych, informacji 

niejawnych lub tajemnicy przedsiębiorstwa. Wykonawcę zobowiązuje się do przyjęcia 

zobowiązania w tym zakresie od podległych pracowników. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają zapisy Specyfikacji 

Warunków Udzielenia Zamówienia na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy oraz 

oferta Wykonawcy, a także przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli ustawa z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej. 

5. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizowaniu przedmiotu Umowy 

lub z nią związane, w przypadku braku możliwości ich polubownego rozwiązania, będą 

rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszej Umowie, zarówno nazwane jak i nienazwane 

załącznikami, stanowią integralną część Umowy. 

7. Niniejsza Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 

jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający.  

 

Wykaz załączników do Umowy: 

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia. 

Załącznik nr 2 - Wykaz sprzętu i urządzeń. 

 

WYKONAWCA                          ZAMAWIAJĄCY 

 

…………………………….         …….…………………… 



          Załącznik nr 2 do Umowy 

 

 

Wykaz sprzętu i urządzeń 

 

Nr 

pozycji 

Nazwa Ilość 

1 KUCHNIA  

1.1 Magazyn produktów suchych  

1.1.1 
Regał magazynowy aluminiowo polietylenowy 4-półkowy. Wymiar: 

2226x500x1740 EDESA  
1 

1.1.2 
Regał magazynowy aluminiowo polietylenowy 4-półkowy. Wymiar: 

1252x500x1750, EDESA 
2 

2.2 Magazyn warzyw  

2.2.1 
Regał magazynowy aluminiowo polietylenowy 4-półkowy. Wymiar: 

2326x500x1750, EDESA 
1 

2.2.2 
Regał magazynowy aluminiowo polietylenowy 4-półkowy, narożny. 

Wymiar 1252x500x1750, EDESA 
1 

2.2.3 

Obieraczka do warzyw na podstawie z separatorem obierzyn, wsad 

minimum 10 kg, możliwość zamontowania kosza do odwirowania 

sałaty, moc min 0,75 kW. Zasilanie 400V. Wymiar: 400x770x1160, 

PPS-10-T 

1 

2.2.4 
Stół z półką wykonany ze stali nierdzewnej wymiar: 1200x600x850 

1 

2.2.5 
Stół ze zlewem wykonany ze stali nierdzewnej, wymiar: 

800x600x850 mm  
1 

2.2.6 
Stół ze zlewem i miejscem na lodówkę podblatową wykonany ze 

stali nierdzewnej wymiar: 1750x600x850 
1 

2.3 Zmywalnia naczyń stołowych   

2.3.1 
Stół szkieletowy wykonany ze stali nierdzewnej, wymiar 

1750x700x850 
1 

2.3.2 
Stół ze zlewem jednokomorowym i otworem na odpadki, dostawczy 

do zmywarki kapturowej, otwór pod młynek koloidalny. Wymiar 

1300x700x850mm 

1 

2.3.3 Bateria prysznicowa z wylewką i zaworem kulowym, EDM-2C 1 

2.3.4 Młynek koloidalny, moc min. 1 kW, LC-50 2 

2.3.5 

Zmywarka kapturowa do naczyń, wysokość naczyń 42cm, 

wydajność 1200 talerzy / godz. moc 17-18 kW. Oddzielnie górne i 

dolne ramiona myjące i płuczące. Pompa spustowa i funkcja 

opróżniania zbiornika. Wymiary maksymalne: 675x675x1400mm. 

FI-120B 

1 

2.3.6 
Stół odbiorczy z półką wykonany ze stali nierdzewnej, wymiar: 

1000x700x850mm. 
1 

2.3.7 
Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi, wymiar: 1100x600x850mm 

1 

2.4 Kuchnia ciepła   

2.4.1 Bateria prysznicowa z wylewką i zaworem kulowym, Edesa 1 

2.4.2 
Basen do mycia garów, wysokość komory 400mm, wykonany ze 

stali nierdzewnej. Wymiar: 800x700x850mm 
1 



2.4.3 
Regał ociekowy wykonany ze stali nierdzewnej, wymiar: 

600x700x1800mm 
1 

2.4.4 
Stół ze zlewem jednokomorowym wykonany ze stali nierdzewnej, 

wymiar: 1400x700x850mm 
1 

2.4.5 
Stół z półką wykonany ze stali nierdzewnej wymiar: 

1400x700x850mm 
1 

2.4.6 
Stół ze zlewem jednokomrowym i półka wykonany ze stali 

nierdzewnej. Wymiar: 1200x700x850mm 
1 

2.4.7 
Pień do mięsa wykonany z wysokiej jakości polietylenu, podstawa 

ze stali nierdzewnej. Wymiar 600x600x850 mm 
1 

2.4.8 

Stół chłodniczy, 2-drzwiony, rant o wysokości 10 cm, zaokrąglone 

narożniki. Wykonany ze stali nierdzewnej. Przystosowany do 

pojemników GN1/1. Wymiar maks. 1346x700x850 mm, MFP-135-

GN 

2 

2.4.9 
Taboret gazowe, min moc gazowa 15kW. Wymiary maks. 

615x615x400mm, HPG-15 
1 

2.4.10 

Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym. Moc 

gazowa min. 20kW, min moc elektryczna 6kW. Wymiary maks. 

700x750x850 mm. Przystosowana do zestawiania w boki grzewcze, 

CGE-741 

1 

2.4.11 

Patelnia gazowa wykonana ze stali nierdzewnej. Wyważona 

uchylana pokrywa, kurek wodny do napełniania misy, temperatura 

pracy 50-315stC, palniki rurowe wykonane ze stali nierdzewnej 

sterowane zaworem elektromagnetycznym, system bezpieczeństwa 

automatycznie odcinający dopływ gazu w przypadku podniesienia 

misy patelni, sterowanie elektryczne, min moc gazowa 13,9kW. 

Wymiary maks 700x750x850mm. Przystosowana do zestawiania w 

bloki grzewcze SBG=710l 

1 

2.4.12 
Stanowisko neutralne na postawie wykonane ze stali nierdzewnej. 

Wymiary maks. 350x750x850mm. Przystosowany do zestawienia w 

bloki grzewcze EN-705, MB-705 

1 

2.4.13 

Piec konwencyjno parowy z wbudowaną wytwornicą pary. 

Przełącznik główny umożliwiający wybór jednej z 5-ciu funkcji: 

pieczenie w suchym powietrzu, pieczenie w powietrzu o 

podwyższonej wilgotności, gotowanie w parze o temp. 100st. C 

gotowanie w parze niskotemperaturowej, regeneracja dań. Program 

delta dwa stopnie prędkości obrotowej wentylatora, spryskiwacz do 

mycia komory, sonda temperatury, rewersyjne obroty wentylatora. 

Moc min 18kW Wymiary maks. 900x871x930mm HEM-10/11 

1 

2.4.14 
Podstawa pod piec wykonana ze stali nierdzewnej, wymiary: 

850x600x850mm, MH-11 
1 

2.4.15 
Okap przyścienny z łapaczami tłuszczu i oświetleniem wykonany ze 

stali nierdzewnej, wymiary 3400x1100x450 
1 

2.4.16 
Stół z półką wykonany ze stali nierdzewnej, wymiar: 

2300x700x850mm. 
1 

2.4.17 
Stół z szafką drzwiami suwanymi wykonany ze stali nierdzewnej. 

Wymiar: 1400x700x850mm 
1 

2.4.18 Umywalka zwykła z nogą 1 



2.4.19 

Robot wieloczynnościowy, misa ze stali nierdzewnej min 4L, W 

wyposażeniu hak na mieszadło i rózga. Konstrukcja stalowa. Moc 

min 0,3kW. Obroty od 58 do 220 obr/min Kitchen Aid           

1 

2.4.20 
Maszyna do rozdrabniania warzyw + kpl 5 tarcz, moc Min 0,5 kW, 

CV-400-T        
1 

2.4.21 

Krajalnica uniwersalna, średnia noża 250mm podstawa wykonana ze 

stopu aluminium anodowego, w wyposażeniu ostrzałka. Grubość 

krojenia 0-15mm, Moc: 0,185kW. Zasilanie 230V, CGS-250                                                                       

1 

2.5 Pomieszczenie szaf chłodniczych   

2.5.1 

Szafa chłodnicza ze stali nierdzewnej, poj. min 600l, wymuszony 

system chłodzenia komory zakres temp pracy od 0-8st.C przy 

temperaturze w pomieszczeniu 43st.C drzwi samoczynnie 

zamykające się, automatycznie odparowanie wody podczas 

rozmrażania, oświetlenie wewnątrz szafy, cyfrowy wyświetlacz 

temperatury. Wymiary maksymalnie: 700x850x2015mm  AFP-801 

3 

2.5.2 

Szafa mroźnicza ze stali nierdzewnej, poj. min. 600l, wymuszony 

system chłodzenia komory, zakres temp. Pracy od -18st.c do -22st.C 

przy temperaturze w pomieszczeniu do 43st.C, drzwi samoczynnie 

zamykające się, automatyczne odparowanie wody podczas 

rozmrażania oświetlenie wewnątrz szafy, cyfrowy wyświetlacz 

temperatury. Wymiary maksymalnie: 700x850x2015mm AFN-801. 

1 

 

 

 

 

 
 


