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Umowa nr  .............
na wykonanie usługi kateringowej

zawarta w Świeciu w dniu .................................. r. pomiędzy

Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza z siedzibą w 86 -100 Świecie ul. Sądowa 18,  
wpisanym  do  rejestru  publicznych  zakładów  opieki  zdrowotnej  pod  numerem  KRS  0000034171,  zwanym  dalej 
ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez ............................................................... ,
a
................................................................. zwanym dalej WYKONAWCĄ reprezentowanym przez ...................................

zwanymi  łącznie „Stronami”, o następującej treści :

§ 1 Umowa  jest  następstwem  wyboru  WYKONAWCY  w  postępowaniu  o  udzielenia  zamówienia  publicznego 
przeprowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego na usługę kateringową,  oznaczenie sprawy V.271.10.2017, 
rozstrzygniętego w dniu ..................................... r.

§ 2 1. Osobą uprawnioną do reprezentowania ZAMAWIAJĄCEGO, odpowiedzialną za realizację postanowień umowy 
jest .................................................................................... .

2. Osobą uprawnioną do reprezentowania WYKONAWCY,  odpowiedzialną za realizację  postanowień umowy jest 
.................................................................................... .

§ 3 1. Przedmiotem  zamówienia  jest  świadczenie  usługi  kateringowej  dla  Wojewódzkiego  Szpitala  dla  Nerwowo  i 
Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do SIWZ nr 8.

§ 4 1. Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi:

- netto ................. zł (słownie złotych: ................................);

- brutto ................. zł (słownie złotych: ................................).

2. Wyżej wymienione wynagrodzenie jest stałe i nie ulegnie zmianie przez okres obowiązywania umowy. 

3. Zakres świadczenia WYKONAWCY jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

4. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.

§ 5 1. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany przez WYKONAWCĘ przez okres 6 miesięcy, tj.:
od dnia .......................... r. do dnia .......................... r.

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w  w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy na 
tych samych zasadach – dodatkowe 2 miesiące.

§ 6 1. WYKONAWCA oświadcza, że posiada wszelkie kwalifikacje, pozytywne opinie, decyzje i zezwolenia niezbędne do 
realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do kontroli w/w dokumentów potwierdzających te wymagania. 

§ 7 WYKONAWCA zobowiązany jest do przedłożenia polisy OC na wartość minimum 500 tys. zł potwierdzającej, że na czas 
trwania  umowy  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  zgodnej  z 
przedmiotem zamówienia, przy czym ubezpieczeniu podlega odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa.

§ 8 1. WYKONAWCA w  związku  z  realizacją  przedmiotu  zamówienia  ponosi  odpowiedzialność  za  wszelkie  szkody 
powstałe z powodu zawinionego lub nienależytego wykonania umowy, są to w szczególności szkody powstałe w 
wyniku: 

1) zatruć indywidualnych i zbiorowych;

2) użycia złej jakości lub niewłaściwego doboru produktów do produkcji potraw;
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3) nieprawidłowego przygotowania potraw- zły proces technologiczny;

4) dostarczenia posiłku nie nadającego się do spożycia (konsystencja, zły proces technologiczny, zła jakość 
towaru;

5) innych zdarzeń wynikłych z winy WYKONAWCY w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 

2. W przypadku zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 WYKONAWCA zobowiązany jest do naprawienia 
powstałej szkody w pełnej jej wysokości na własny koszt. 

§ 9 1. W  razie  niewłaściwego  wykonania  usługi  ZAMAWIAJĄCY  natychmiast  powiadomi  WYKONAWCĘ  żądając 
bezzwłocznej  wymiany  posiłku  lub  substytutów  zapewniając  ciągłość  żywienia.  Z  czynności  tych  zostanie 
sporządzony protokół. 

2. W przypadku odmowy lub  opóźnienia  w usuwaniu  uchybienia,  ZAMAWIAJĄCY może  zrealizować  dostawę  u 
innego WYKONAWCY i obciążyć dotychczasowego WYKONAWCĘ udokumentowanymi kosztami. 

§ 10 1. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do dołożenia należytej dbałości o przekazane mu termosy. 

2. W  przypadku  uszkodzenia  termosu  z  przyczyn  leżących  po  stronie  ZAMAWIAJĄCEGO,  ZAMAWIAJĄCY 
zobowiązuje się niezwłocznie naprawić uszkodzenie. 

3. W  przypadku  nieodwracalnego  uszkodzenia  termosu  z  przyczyn  leżących  po  stronie  ZAMAWIAJĄCEGO, 
ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany do jego wymiany na inny o nie gorszych parametrach.

§ 11 1. Rozliczenie za dostarczane posiłki będzie następować po wykonaniu usługi, na koniec miesiąca po przekazaniu 
faktury przez WYKONAWCĘ. 

2. Cena za przedmiot umowy określona w ofercie obejmuje cenę towaru i wszelkie składniki związane z realizacją 
umowy oraz należne narzuty, zyski, podatki, składki oraz opłaty związane z wykonaniem jej postanowień, w tym 
transport.

3. WYKONAWCA wraz z fakturą zobowiązuje się dostarczyć szczegółową specyfikację, jako załącznik do faktury, z 
zamówionych  i  pobranych  przez  ZAMAWIAJĄCEGO posiłków.  Specyfikacja  powinna  być  potwierdzona  przez 
upoważnionego pracownika ZAMAWIAJĄCEGO w ciągu trzech dni roboczych. 

4. Niedostarczenie specyfikacji stanowi podstawę do odmowy zapłaty wynagrodzenia WYKONAWCY, wynikającego z 
faktury. 

5. Zapłata należności  za wykonaną usługę zostanie dokonana przelewem na konto podane na fakturze w ciągu 
............ dni od daty otrzymania prawidłowej faktury. 

6. ZAMAWIAJĄCY dokona stosownych potrąceń za niedostarczone przez WYKONAWCĘ posiłki.

7. W przypadku nieuiszczenia należności w ustalonym terminie WYKONAWCY przysługuje prawo naliczania odsetek 
ustawowych za zwłokę. 

§ 12 1. Strony  ustalają,  że  w  razie  nie  wykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy  ZAMAWIAJĄCEMU  będą 
przysługiwać kary umowne :

1) w  wysokości  10%  łącznej  wartości  brutto  przedmiotu  umowy,  określonej  w  §  4  ust.  1  umowy,  gdy 
ZAMAWIAJĄCY  odstąpi  od  umowy  z  powodu  okoliczności,  za  które  odpowiedzialność  ponosi 
WYKONAWCA;

2) w wysokości 0,3% łącznej wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień 
opóźnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie dostawy do 
dnia faktycznego odbioru;

3) za  niezrealizowanie  zamówienia  zgodnie  z  umową  -  w  wysokości  6.000,-  PLN  za  każde  zdarzenie 
stanowiące naruszenie, które wystąpi po drugiej pisemnej uwadze ZAMAWIAJĄCEGO, w szczególności: 

a) za rażące nieprzestrzeganie wymaganej gramatury i wartości kalorycznych ,

b) za złą jakość sporządzanych posiłków ,

c) za  nierealizowanie  zamówienia  zgodnie  z  ustaleniami  na każdy dzień  np.  brak  porcji  potraw,  diet 
specjalistycznych, itp. ,

d) za nieterminowe dostarczanie jadłospisów dekadowych oraz nieprawidłowe ich opisywanie .
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2. WYKONAWCA wyraża zgodę na dokonanie potrąceń kar umownych z wynagrodzenia przysługującego mu z tytułu 
realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Jeżeli  wartość szkody przekroczy wartość należnych kar umownych, strony będą uprawnione do dochodzenia 
odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych kar. 

4. W  przypadku  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  przez  WYKONAWCĘ  zobowiązań  umownych 
nieobjętych  odszkodowaniem  w  formie  kar  umownych  WYKONAWCA  będzie  ponosił  odpowiedzialność 
odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 

5. Kary nałożone przez upoważnione organy i instytucje kontrolne z tytułu nie przestrzegania przepisów sanitarno–
higienicznych  oraz  przepisów  przeciwpożarowych  i  BHP  w  zakresie  przedmiotu  zamówienia,  ponosi 
WYKONAWCA. 

6. Jeżeli wymienione opóźnienia wynikają z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY, tj. wystąpienia siły wyższej, w 
tym ekstremalnych warunków atmosferycznych, kar opisanych w pkt 1 nie stosuje się. Na WYKONAWCY ciąży 
obowiązek udowodnienia zaistnienia ww. okoliczności i zapewnienia wyżywienia w inny sposób. 

7. Strony ustalają, że w przypadku opóźnienia w zapłacie faktury WYKONAWCA ma prawo żądać zapłaty odsetek 
ustawowych.

8. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej 
szkody, niezależnie od roszczeń wymienionych w punkcie 1 i 2 .  

9. WYKONAWCA zobowiązuje się do nie przekazywania wierzytelności wynikających z tytułu zawartej umowy na 
rzecz innych podmiotów bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO (dłużnika).

§ 13 W razie zaistnienia 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  tych  okolicznościach.  W takim  przypadku,  WYKONAWCA może  żądać  wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem do protokołu odbioru. 

§ 14 1. Zmiana treści  Umowy może nastąpić jedynie  w formie pisemnej za zgodą obydwu  stron w formie aneksu do 
umowy pod rygorem nieważności.

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści oferty,  na podstawie,  której dokonano 
wyboru  WYKONAWCY chyba,  że konieczność  wprowadzenia  takich zmian wynika  z  okoliczności,  których  nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla ZAMAWIAJĄCEGO.

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem w/w przepisu jest nieważna.

§ 15 1. W  razie  powstania  sporu  związanego  z  wykonaniem  niniejszej  umowy,  WYKONAWCA  zobowiązany  jest 
wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swe roszczenia do ZAMAWIAJĄCEGO.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, 
jeżeli przepisy „Prawa zamówień publicznych” nie stanowią inaczej.

3. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawego swojej firmy, a także o 
wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

4. Ewentualne  spory  powstałe  na  tle  wykonywania  przedmiotu  umowy  strony  rozstrzygać  będą  polubownie.  W 
przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 
ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 16 1. Formularz ofertowy oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowią integralną część niniejszej umowy.

2. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

§ 17 1. Umowa wygasa z upływem terminu, na jaki została zawarta.

2. Rozwiązanie umowy następuje: 

1) za 14 dniowym wypowiedzeniem ze strony ZAMAWIAJĄCEGO w przypadku wystąpienia uchybień ze strony 
WYKONAWCY, który nie dotrzymuje warunków umowy, a są one decydujące o jakości świadczonych usług w 
szczególności:  realizacja  przedstawianych  jadłospisów  sporządzanych  zgodnie  z  normami  żywienia, 
sezonowością  i  zaleceniami  ZAMAWIAJĄCEGO  oraz  uchybieniach  w  procesie  technologicznym 
(niedogotowanie posiłków, przypalenie potraw, nadmierne rozgotowanie);
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2) ze skutkiem natychmiastowym: 

a) w przypadku zawinionego niewykonania przez WYKONAWCĘ obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy przez co najmniej jeden dzień, 

b) w przypadku utraty uprawnień WYKONAWCY do prowadzenia działalności, 

c) nie przedstawienia w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy ważnej polisy ubezpieczeniowej.

3. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy,  jeżeli  Wykonawca  odmawia  przedłożenia 
oświadczenia,  że  osoba/osoby/  biorąca  udział  w  realizacji  zamówienia,  tj.  w  przygotowywaniu  posiłków  jest 
zatrudniona na  podstawie umowy o pracę.  W tej  sytuacji  odstąpienie od umowy może nastąpić  ze  skutkiem 
natychmiastowym, a Zamawiającemu przysługiwać będzie możliwość naliczenia kar umownych, o których mowa w 
§ 12 ust. 1 pkt 1 umowy.

§ 18 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron umowy.

--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY
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