
 

1 
 

Załącznik nr 4 - Istotne dla Stron postanowienia umowy 
 

w wyniku rozstrzygniętego postępowania postępowanie na usługi społeczne o wartości poniżej 

750.000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy Rozdziału 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwaną dalej „uPzp", została zawarta 
umowa o następującej treści: 

 

§1. 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie kompleksowych usług codziennego, całodobowego 
żywienia pacjentów w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. 

dr hab. med. Eleonory Reicher. 
2. Szczegółowe warunki współpracy zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

stanowiącej integralną część umowy. 
3. Usługa świadczona będzie w formie kompleksowego świadczenia - usługa dostaw posiłków oraz 

dystrybucja posiłków bezpośrednio do pacjentów przez pracowników Wykonawcy i na zastawie 
Wykonawcy przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń zapewniających odpowiednią jakość i 
temperaturę posiłków. 

4. Wykonawca wyposaży wszystkie kuchenki oddziałowe w odpowiedni sprzęt i urządzenia 

niezbędne do prawidłowej realizacji usług, zgodnie z zapisami szczegółowymi zawartymi w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania z należytą starannością i zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

6. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1) przygotowania i  dostarczenia do Zamawiającego  posiłków  (z  uwzględnieniem diet 

specjalnych) według zapotrzebowania na całodobowe posiłki dla pacjentów, 

2) całodziennego wyżywienia pacjenta przez 7 dni w tygodniu z zachowaniem dostarczenia 
posiłków tradycyjnych charakterystycznych dla świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocnych 
oraz pozostałych, np. środa popielcowa, itp., 

3) zabezpieczenia transportu posiłków do Zamawiającego, 

4) zabezpieczenia dystrybucji posiłków do pacjentów, 
5) zapewnienia ciągłości w świadczeniu usług żywienia z zachowaniem reżimu sanitarnego, 
6) odbierania odpadów pokonsumpcyjnych. 

§2. 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca oświadcza, że narzędzia do realizacji przedmiotu niniejszej umowy posiadają, w 
przypadku istnienia takiego wymogu, niezbędne certyfikaty i atesty pochodzące od odpowiednich 
służb. 

3. Wykonawca oświadcza, że umowę będzie realizował zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, złożoną ofertą oraz warunkami niniejszej Umowy. 
 

§3. 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Strony zawierają Umowę na okres 12 miesięcy, tj. od dnia 1 marca 2018 roku do dnia 1 marca 

2019 roku. 
2. Umowa w przypadku wyczerpania wartości ulega rozwiązaniu.  

§4. 
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PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1.  Zamawiający zobowiązuje się: 
1) w dniach roboczych do godziny 10

30
 przekazywania faxem na numer……., drogą mailową na 

adres…….lub telefoniczną na numer ……informacji w zakresie ilości i rodzaju diet 
zaplanowanych przez Zamawiającego na dzień bieżący (obiad, kolacja oraz śniadanie w dniu 
następnym), z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia korekt danego dnia, 

2) w przypadku zaprowiantowania w pozostałe dni, informacje będą przekazywane przez 

Zamawiającego do godziny 17
00

 w dniu poprzedzającym dni wolne, 
3) w przypadkach zmian ilości i rodzaju diet, oddziały szpitalne, w dniach wolnych od pracy, 

przekazywać będą korekty bezpośrednio do Wykonawcy telefonicznie z potwierdzeniem na 
piśmie lub drogą mailową, 

4) przekazywania informacji telefonicznie z potwierdzeniem na piśmie lub drogą mailową o 
korektach ilości i rodzaju diet na dany dzień: 

a) obiad - do godz. 10
30

 danego dnia, 
b) kolacja - do godz. 10

30 
danego dnia, 

c) śniadanie (na dzień następny) - do godz. 18
00

 

 

§5. 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko. 
Wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania, w ramach stosunku pracy, przez cały okres 
realizacji umowy, osób świadczących usługi dystrybucji posiłków na terenie Instytutu. Lista osób 
wraz z kserokopiami orzeczeń lekarskich wydanych w celach epidemiologicznych  musi zostać 

dostarczona w pierwszym dniu realizacji umowy i każdorazowo aktualizowana w przypadku 
zmiany pracownika. W celu weryfikacji realizacji ww. zobowiązania, Wykonawca będzie 
zobowiązany do kwartalnego raportowania stanu zatrudnienia przez cały okres realizacji 
zamówienia, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po zakończeniu kwartału 
objętego raportem. 

2. W dniu rozpoczęcia realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wyposażenia wszystkich 

kuchenek oddziałowych w odpowiedni sprzęt i urządzenia niezbędne do prawidłowej realizacji 
usług zgodnie z SIWZ. W czasie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do naprawy i 
przeglądów urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi. Po zakończeniu umowy, w dniu jej 
rozwiązania, Wykonawca zdemontuje i wywiezie sprzęt na własny koszt i ryzyko. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększające lub zmniejszające się 
zapotrzebowanie na posiłki w granicach określonych wartością przedmiotu umowy. Różnice te 

będą wahały się nie więcej niż ± 20%. 
4. W szczególności, Wykonawca zobowiązany jest: 

1) do wykonywania usługi zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia przez cały okres obowiązywania umowy, 

2) do przestrzegania standardów sanitarno - epidemiologicznych, 
3) do przestrzegania przepisów dotyczących organizacji żywienia zbiorowego, 

4) do zapewnienia wysokiej jakości oferowanych posiłków, 
5) do sporządzania diet i posiłków dla pacjentów z uwzględnieniem diet specjalnych na zlecenie 

Zamawiającego, 

6) codziennego odbioru odpadów pokonsumpcyjnych; 
7) do opracowywania jadłospisu na okres 10 dni, z obowiązkiem przekazywania do akceptacji 

osobie wskazanej przez Zamawiającego najpóźniej 3 dni przed wprowadzeniem jadłospisu, 

8) w ramach dystrybucji do zapewnienia pacjentom z określoną jednostką chorobową 
odpowiedniej diety, 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości usługi żywienia przez 7 dni w tygodniu. 
6. W przypadku niezapewnienia przez Wykonawcę całodobowego wyżywienia lub jednego z 

posiłków, Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o 
kłopotach w realizacji umowy (telefonicznie i drogą mailową), nie później niż jedną godzinę przed 
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terminem dostarczenia posiłków. Niezależnie od powiadomienia Zamawiającego, zastosowanie 

mają zapisy § 10 ust. 1 pkt 7. 
7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, co najmniej 1 raz, w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, w obecności przedstawiciela Zamawiającego, posiewów czystościowych w 
wytypowanej przez Zamawiającego kuchence oddziałowej. Posiewy winny być wykonane z: 

- blatu roboczego, na których przygotowywane są posiłki, 
- Bemara służącego dystrybucji posiłków, 

- zastawy stołowej, 
- rąk pracownika kuchenki oddziałowej. 

W przypadku dodatnich wyników posiewów, Zamawiający wymaga wykonania powtórnych badań 
na koszt Wykonawcy. 

8. W przypadku awarii urządzeń bądź wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających 
kontynuację procesu realizację usługi, Wykonawca zapewnia naprawę lub dostarczenie urządzeń i 

sprzętu zamiennego na własny koszt, tak aby zachować ciągłość usługi w określonym umową 
zakresie. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie do 
natychmiastowego powiadomienia o zaistniałej okoliczności Zamawiającego. Wykonawca 
zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o poczynionych działaniach w 

ramach zapewnienia ciągłości żywienia. 
10. Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji niniejszej Umowy do bezwzględnego przestrzegania 

przepisów sanitarno-epidemiologicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych i 
innych określonych przepisami prawa oraz regulacji wewnętrznych Zamawiającego. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzoru i kontroli prawidłowości przygotowania posiłków, 
zarówno w miejscu ich wytwarzania, transportu i dystrybucji. 

12. Wykonawca zobowiązany jest poddać się kontroli Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do dokonania kontroli w każdym czasie trwania umowy w zakresie przewidzianym w ust. 
10 po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy. 

13. Kontrola będzie się odbywała w obecności uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Z kontroli 
sporządzany będzie protokół po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

14. Wykonawca odpowiada za stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości związane z 

nieprzestrzeganiem warunków, o których mowa w ust. 10. 
15. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie wykonać zalecenia pokontrolne związane ze 

stwierdzonymi uchybieniami w toku kontroli, o której mowa w ust.12. 
16. Na uzasadniony wniosek Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek w trybie natychmiastowym 

odsunąć od pracy na terenie Zamawiającego pracownika, który naruszył w sposób rażący 
obowiązki i zapisy umowy. 

§6. 

WARTOŚĆ UMOWY 

1. Wartość zamówienia objętego niniejszą umową nie przekroczy kwoty brutto: 

 ................................ zł 

(słownie: złotych ........................................... groszy ..../100) 

2. Ceny jednostkowe brutto posiłków wynoszą: 

2.1 dla diety podstawowej 

1) śniadanie: cena ........ zł, (słownie: złotych ......................... groszy.../100) 
2) obiad: cena .......        zł, (słownie: złotych .................. groszy.../100) 
3) kolacja: cena . .    zł, (słownie: złotych  groszy./100) 

2.2 dla diety łatwo strawnej 

1) śniadanie: cena . .    zł, (słownie: złotych  groszy./100) 
2) obiad: cena . .    zł, (słownie: złotych   groszy./100) 
3) kolacja: cena . .    zł, (słownie: złotych  groszy./100) 

2.3 dla diety wrzodowej 

1) śniadanie: cena . .    zł, (słownie: złotych  groszy./100) 

2) obiad: cena . .    zł, (słownie: złotych   groszy./100) 
3) kolacja: cena . .    zł, (słownie: złotych  groszy./100) 
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2.4 dla diety bezsolnej 

1) śniadanie: cena . .    zł, (słownie: złotych  groszy./100) 
2) obiad: cena . .    zł, (słownie: złotych   groszy./100) 
3) kolacja: cena . .    zł, (słownie: złotych  groszy./100) 

 

2.5  dla diety łatwo strawnej o zmienionej konsystencji 

1) śniadanie: cena . .    zł, (słownie: złotych    groszy./100) 
2) obiad: cena . .    zł, (słownie: złotych   groszy./100) 
3) kolacja: cena . .    zł, (słownie: złotych   groszy./100) 

2.6  dla diety bogato resztkowej 

1) śniadanie: cena . .    zł, (słownie: złotych   groszy./100) 
2) obiad: cena . .    zł, (słownie: złotych   groszy./100) 

3) kolacja: cena . .    zł, (słownie: złotych   groszy./100) 

2.7 dla diety ubogo energetycznej 

1) śniadanie: cena . .    zł, (słownie: złotych   groszy./100) 
2) obiad: cena . .    zł, (słownie: złotych   groszy./100) 
3) kolacja: cena . .    zł, (słownie: złotych   groszy./100) 

2.8 dla diety łatwo strawnej bogatobiałkowej 

1) śniadanie: cena . .    zł, (słownie: złotych   groszy./100) 
2) obiad: cena . .    zł, (słownie: złotych   groszy./100) 
3) kolacja: cena . .    zł, (słownie: złotych   groszy./100) 

2.9 dla diety łatwo strawnej niskobiałkowej 

1) śniadanie: cena . .    zł, (słownie: złotych   groszy./100) 
2) obiad: cena . .    zł, (słownie: złotych   groszy./100) 
3) kolacja: cena . .    zł, (słownie: złotych   groszy./100) 

2.10 dla diety cukrzycowej 5 posiłkowej 
1) śniadanie: cena . .    zł, (słownie: złotych   groszy./100) 
2) obiad: cena . .    zł, (słownie: złotych   groszy./100) 

3) kolacja: cena . .    zł, (słownie: złotych   groszy./100) 
2. 11 dla diety cukrzycowej wątrobowej 

1) śniadanie: cena . .    zł, (słownie: złotych   groszy./100) 
2) obiad: cena . .    zł, (słownie: złotych   groszy./100) 
3) kolacja: cena . .    zł, (słownie: złotych   groszy./100) 

2.12 dla diety bezmlecznej 

1) śniadanie: cena . .    zł, (słownie: złotych   groszy./100) 
2) obiad: cena . .    zł, (słownie: złotych   groszy./100) 
3) kolacja: cena . .    zł, (słownie: złotych   groszy./100) 

2.13dla diety specjalnej ( przeciw biegunkowej – Clostridum Diffucile) 
1) śniadanie: cena . .    zł, (słownie: złotych   groszy./100) 

2) obiad: cena . .    zł, (słownie: złotych   groszy./100) 
3) kolacja: cena . .    zł, (słownie: złotych   groszy./100) 

2.14 dla diety niskocholesterolowej 

1) śniadanie: cena . .    zł, (słownie: złotych   groszy./100) 
2) obiad: cena . .    zł, (słownie: złotych   groszy./100) 

3) kolacja: cena . .    zł, (słownie: złotych   groszy./100) 
 

3. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie miesięczne wynagrodzenie 
stanowiące sumę wszystkich wydanych w ciągu miesiąca posiłków w oparciu o ceny określone w 
ust. 2 niniejszego paragrafu. 

4. Podstawą wystawienia faktury będzie potwierdzenie przez przedstawiciela Zamawiającego ilości 
wydanych posiłków w ciągu miesiąca rozliczeniowego. 

5. Zapłata należności nastąpi na konto Wykonawcy przelewem w terminie 60 dni od daty 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Koszty mediów, w tym: energii, wody i kanalizacji ponosi Zamawiający. 
7. Za dzień przelewu uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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§7. 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA POSIŁKÓW 

1. Przygotowanie posiłków odbywać się będzie z uwzględnieniem gramatury, wartości kalorycznej 
oraz zawartości składników odżywczych zgodnie z aktualnymi wymaganiami Instytutu Żywności i 
Żywienia Warszawie.  

2. Przygotowanie posiłków powinno odbywać się z uwzględnianiem zaleceń dietetyka oraz wg 

zaleceń lekarzy Zamawiającego. 
 

§8. 

DOSTARCZENIE I WYDAWANIE POSIŁKÓW 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć posiłki do wszystkich oddziałów w następujących 
godzinach: 

 

- śniadanie i II śniadanie w godz.7
00 

 - 
 
7

30
, 

- obiad, podwieczorek i kolacja w godz. 11
30 

 - 12
30

. 

-    kolacja w godz. 16
30

 - 17
00

 

3. W przypadku braków asortymentowych w dostarczonych posiłkach, Wykonawca jest 
zobowiązany uzupełnić braki w terminie do 30 minut od momentu zgłoszenia telefonicznego 
braku. 

 

§9. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zatrudnienie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
właściwie przeszkolonego personelu, spełniającego wymagania w SIWZ, w tym w szczególności 
posiadania przez pracowników pracujących w kuchenkach oddziałowych ważnych wymaganych 

orzeczeń lekarskich wydanych do celów epidemiologicznych do pracy z żywnością w podmiotach 
leczniczych. 

2. Wykonawca odpowiada za przygotowanie i dostawę posiłków do kuchenek oddziałowych, ich 
porcjowanie oraz dystrybucję do pacjenta. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stan sanitarno-higieniczny kuchenek oddziałowych oraz 
czystość, kompletność i sprawność sprzętu zgodnie z zapisami SIWZ, który jest niezbędny do 

prawidłowej realizacji usługi. 
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za czyste, schludne umundurowanie personelu pracującego 

w kuchenkach oddziałowych, za kompletność odzieży ochronnej stosowanej przy dystrybucji 
posiłków oraz przy odbiorze i zmywaniu naczyń po posiłkach. 

5. Wykonawca zabezpiecza pranie odzieży ochronnej i roboczej swoich pracowników realizujących 
niniejszą umowę w siedzibie Zamawiającego, w zakładzie pralniczym spełniającym wymogi 

sanitarno - epidemiologiczne w zakresie prania odzieży szpitalnej. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu oraz osobom 

trzecim w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
7. W przypadku roszczeń odszkodowawczych kierowanych do Zamawiającego (np. z tytułu zatruć 

pokarmowych), Zamawiający zastrzega sobie prawo regresu do Wykonawcy, a także potrącenia 
równowartości roszczenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł 
(słownie: złotych jeden milion groszy 00/100) przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. 

9. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin obowiązywania umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia 
obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia. 

10. Polisa ubezpieczeniowa stanowi integralną część niniejszej umowy - załącznik nr .... 
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§10 

KARY UMOWNE  

1.  Za nienależyte oraz niezgodne z SIWZ wykonanie umowy Zamawiającemu przysługuje naliczanie 
kar umownych w wysokości 1% wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za miesiąc 
kalendarzowy, w którym przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy miał miejsce, 
z tym, że: 

1) w przypadku niedotrzymania terminów określonych w §8 ust. 1, Zamawiający może żądać 

zapłaty kary umownej w wysokości 200 zł liczonej za każde rozpoczęte 30 minut 
każdorazowego opóźnienia, 

2) za niedotrzymanie terminu dostarczenia jadłospisu, o którym mowa w §5 ust. 4 pkt 7, 
Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 100 zł za każdy dzień 
opóźnienia, 

3) za nienależyte wykonanie usługi polegające na: 
a) niewłaściwej gramaturze posiłków, 
b) niewłaściwym składzie jakościowym posiłków, 
c) niewłaściwej temperaturze posiłków, 
d) niezgodnej z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi dystrybucji posiłków do pacjenta, 
e) uchybieniach sanitarno-higienicznych w kuchence oddziałowej, 

f) braku lub posiadaniu niesprawnego sprzętu wymaganego do realizacji usługi, określonego 
w wykazie wyposażenia w SIWZ, 

g) brakach asortymentowych w dostarczonych posiłkach oraz nieuzupełnienia tych braków w 
terminie do 30 minut od momentu zgłoszenia telefonicznego braku, 

- Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 200 zł za każdorazowe 
stwierdzenie zaistnienia którejkolwiek okoliczności, 

4) w przypadku niewywiązania się ze zobowiązania zawartego w §5 ust. 1 Umowy, Zamawiający 
może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek 
naruszenia polegający na niezatrudnieniu lub nieprzedłożeniu listy stwierdzającej aktualny 
stan faktyczny lub nieprzekazania kwartalnego raportu o stanie zatrudnienia w okresie 
realizacji zamówienia, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po zakończeniu 
kwartału objętego raportem, 

5) za nieprzestrzeganie wytycznych dotyczących usuwania odpadów pokonsumpcyjnych, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdy 
niewywiezienie w terminie lub źle przygotowany, nieszczelny, niewłaściwie przechowywany i 
zabezpieczony pojemnik na odpady pokonsumpcyjne. Niezależnie od naliczonej kary, 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wywiezienia odpadów, 

6) za każdorazowy brak pełnej obsady w kuchenkach oddziałowych, niezgodnej z wymaganiami 

zawartymi w SIWZ, Zamawiający dokona potrącenia za nieobecnego na danym dyżurze 
pracownika Wykonawcy w wysokości 100 zł za każdą nieobecność. Nieobecności 
pracowników będą identyfikowane na podstawie pisemnych zgłoszeń Dietetyka / Kierownika 
danej komórki organizacyjnej Zamawiającego, 

7) w przypadku niezapewnienia przez Wykonawcę całodobowego wyżywienia lub jednego z 
posiłków, Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości 

miesięcznego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w miesiącu, w którym doszło do 
w/w wydarzenia. 

2. Naruszenie warunków umowy, opisane w ust. 1, zgłaszane jest Wykonawcy przez Naczelną 
Pielęgniarkę Zamawiającego na podstawie pisemnego wniosku Dietetyka Instytutu lub kierownika 
komórki organizacyjnej Instytutu, dla której Wykonawca realizuje umowę. Wniosek sporządzony 
będzie w oparciu o protokół z naruszenia warunków umowy, podpisany przez przedstawiciela 

Wykonawcy i odpowiednio Dietetyka lub kierownika komórki organizacyjnej Instytutu, dla której 
Wykonawca realizuje umowę. 

3. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy w okolicznościach wskazanych w § 11 ust. 2, 
przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 10% całkowitej kwoty wynagrodzenia. 
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4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie 

Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% całkowitej kwoty 
wynagrodzenia. 

5. Zamawiający może potrącić karę umowną z należnych faktur lub z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego w przypadku, gdy suma kar umownych nie pokrywa powstałej szkody. 

6. Potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji usług objętych niniejszą 

umową ani z innych zobowiązań umownych. 

§11. 

WYPOWIEDZENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do wypowiedzenia umowy z 3 miesięcznym okresem 
wypowiedzenia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu 
wypowiedzenia w sytuacji, gdy Wykonawca: 

 

1) mimo pisemnego wezwania Zamawiającego nadal w uporczywy sposób nienależycie 
wykonuje umowę lub narusza warunki umowy, 

2) utracił uprawnienia konieczne do prowadzenia działalności, 
3) dopuścił się uchybień w zakresie przepisów sanitarno - epidemiologicznych, które 

spowodowały konieczność zamknięcia działalności Wykonawcy bądź pomimo pisemnych 
zaleceń pokontrolnych nie przeprowadza w określonym terminie czynności pokontrolnych. 

 
§12. 

ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie: 

1) w sytuacji, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
2) w sytuacji, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, 

Strony dopuszczają następujące zmiany umowy: 
 

1) zmiana terminu realizacji umowy, 
2) zmiany poszczególnych godzin, terminów wykonywania poszczególnych czynności 

składających się na wykonanie przedmiotu umowy, o ile zmiany te nie wpłyną negatywnie na 

funkcjonowanie Instytutu, 
3) zmiana w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia się zapotrzebowania na posiłki w granicach 

określonych wartością przedmiotu umowy, 
4) zmiana norm żywieniowych, 
5) zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy, w szczególności: rodzajów i ilości diet, ilości 

wydawanych posiłków, uzasadnioną potrzebami Zamawiającego, 

6) zwiększenie bądź zmniejszenie liczby oddziałów, przy nieprzekroczeniu wartości umowy, 
7) wydłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pod warunkiem 

nieprzekroczenia wartości umowy, o której mowa § 6 ust. 1. 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w 
postaci aneksu. 

 
§13. 

KOORDYNATORZY 

Osoby uprawnione do kontaktu w sprawie realizacji niniejszej Umowy: 

1) ze strony Zamawiającego: 
2) ze strony Wykonawcy:   

 
§14. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
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1. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej umowy, 

których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z 
propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd 
powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Wierzytelności Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy, nie mogą być przenoszone na osoby 
trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz inne powszechnie obowiązujące odnoszące się do przedmiotu umowy. Wykonawca 
oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane 
identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w 
rozumieniu art. 1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. 
U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej umowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany przetwarzając dane osobowe do stosowania przy ich przetwarzaniu 

przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku 
poz. 922 z późn. zm.). 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 

6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 
nieważności. 
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