
     

Załącznik Nr 2 do SIWZ – istotne postanowienia umowy 

 

UMOWA Nr ……..……/………… 

w dniu …..………. pomiędzy: 

  

UZDROWISKIEM HORYNIEC Sp. z o.o., ul. Sanatoryjna 3, 37-620 Horyniec - Zdrój, 

KRS 0000088952, NIP 7930001813, REGON: 000781032, 

reprezentowaną przez:  

1. Dorotę Czyż - Prezesa Zarządu, 

2. Andrzeja Jędrejko - Członka Zarządu, 

zwaną w dalszej części „Zamawiającym”,  

a  

………………………………………………………………………………………………………………… 

KRS ……………………, NIP ……………………, REGON: …………………………, 

reprezentowaną przez:  

1. ……………………………………………… 

2. ……………………………………………… 

zwanym/zwaną w dalszej części „Wykonawcą”, łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.  

   

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego …………………………… 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwota określona  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j.Dz.U.2019.1843 z późn. zm.) dalej „PZP”, na (……………………), została zawarta umowa  

o następującej treści:  

§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług polegających na 

przygotowywania posiłków do całodziennego żywienia pacjentów Uzdrowiska Horyniec Sp. z o.o., 

zgodnie z ofertą złożona przez Wykonawcę oraz warunkami określonym w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia w postępowaniu…………………, na podstawie składanych przez 

Zamawiającego zamówień, zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku nr 1 do SIWZ – 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

2. Ilekroć w umowie mowa jest o „usługach” lub „usługach żywienia” - należy przez to rozumieć 

usługi, o których mowa w § 2 ust. 1.  

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz ofertą, o której mowa 

w § 2 ust. 1, stanowią integralną część umowy. Kopie złożonego wraz z ofertą formularza oferty 

oraz formularza cenowego, stanowią odpowiednio Załącznik nr … do umowy oraz Załącznik Nr 

… do umowy.  

§ 3 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wymagań, określonych przez Zamawiającego  

w Załączniku Nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.  



2.  W przypadku stwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego nieprawidłowości 

w zakresie jakości żywienia i terminów wydawania posiłków określonych w Załączniku Nr 1 do 

SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, polegających w szczególności na dostarczeniu 

posiłków niezgodnych z jadłospisem, z ustalonymi dietami, o niewłaściwej gramaturze, a także  

o nienależytej jakości lub niewłaściwej temperaturze lub brakach w składzie posiłków, Wykonawca 

zobowiązany będzie do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, zgodnie  

z wymaganiami zamawiającego, które zostały opisane w ww. załączniku i niniejszej umowie.  

3. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca oświadcza, że 

wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia (tj. osoby skierowane do 

wykonywania zamówienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę), których zakres został przez 

Zamawiającego określony w SIWZ i których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, będą zatrudnione na umowę 

o pracę. 

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający jest uprawniony do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy dotyczących spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawców 

wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w ust. 3 

5. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny,  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania usługi.  

6. 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 zatrudniania na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawców osób wskazanych w ust. 3:  

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawców 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, imiona i nazwiska pracowników, rodzaj 

umowy, wymiar etatu i podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy 

lub Podwykonawcy;  

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawców 

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 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000), tj. w szczególności bez adresów  

i numerów PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje 

takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe  

do zidentyfikowania;  

3) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające opłacanie 

przez Wykonawcę lub Podwykonawców składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawców 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie  

z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlegają 



anonimizacji.  

7. Niezłożenie przez Wykonawcę w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego 

żądania na piśmie dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców 

wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez 

Wykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w ust. 3. 

8.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawców Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

9. Wykonawca zrealizuje kluczowe części umowy bez udziału podwykonawców. 

10. Wykonawca wykona przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy/ów ……………………… 

w zakresie: …………………  

11. Za działania i zaniechania podwykonawcy (-ów) Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne 

działania i zaniechania.  

 

 

§ 4 

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą, w celu umożliwienia realizacji Przedmiotu 

umowy, a w szczególności do:  

1) Udostępnienia niezbędnych do realizacji Przedmiotu umowy danych, dokumentów i informacji 

znajdujących się w posiadaniu Zmawiającego. 

2) Utrzymywania roboczych kontaktów w formie spotkań, rozmów telefonicznych, e-mail, fax. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli usługi żywienia.  

3. Wyniki kontroli, w szczególności stwierdzone nieprawidłowości, zalecenia i sposób usunięcia 

stwierdzonych nieprawidłowości, zawiera rejestr nieprawidłowości, sporządzany zgodnie z wzorem 

stanowiącym Załącznik Nr 1.5 do SOPZ. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zostanie 

sporządzony wpis w dokumencie rejestr nieprawidłowości. O stwierdzonej nieprawidłowości 

niezwłocznie zostanie zawiadomiony przedstawiciel Wykonawcy, który zostanie zobowiązany do 

niezwłocznego jej usunięcia, najpóźniej do terminu określonego w ww. rejestrze. Nie usunięcie 

stwierdzonych nieprawidłowości w ww. terminie, stanowić będzie dla Zamawiającego podstawę do 

naliczenia kar umownych.  

§ 5 

KONTAKT STRON UMOWY 

 

1. Zamawiający upoważnia do kontaktów z Wykonawcą w sprawach formalnych …………………...., 

tel.: …………………., e-mail: …………………, a do odbioru przedmiotu umowy i podpisania 

Protokołu Odbioru ilościowo – jakościowego osoby: p.………………,tel.: ………, e-mail: ……….. 

2. Wykonawca upoważnia do kontaktów z Zamawiającym p....................;tel.:.............. faks:................, 

email:…………… Adres do korespondencji:.................... 

3. Ewentualna zmiana osób, o których mowa w ust. 1 lub 2 wymaga pisemnej notyfikacji Strony 

dokonującej zmiany.  

4. Strony wskazują następujący adres do doręczeń: 

1) Zamawiający: ………………………   

2) Wykonawca: ……………………….. 



5. W przypadku zmiany adresu do doręczeń przez którąkolwiek ze Stron, powiadomi ona o tym fakcie 

drugą Stronę na piśmie najpóźniej w dniu następującym po tej zmianie. W przypadku braku takiego 

powiadomienia doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będzie uważane za skuteczne.   

   

§ 6 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie sukcesywnie z zachowaniem terminów określonych  

w SIWZ.  

§ 7 

 

WARTOŚĆ UMOWY, TERMIN I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów posiłków wynikać będą z cen zawartych w ofercie, o 

której mowa w § 2 ust. 1 umowy.  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za świadczenie usług wynikające ze złożonej oferty w postępowaniu 

wynosi ………………….. brutto (słownie: ……………………….. zł). 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 2, będzie rozliczane częściowo w skali miesiąca.  

4. Podstawą zapłaty wynagrodzenia za usługi świadczone w okresie jednego miesiąca będzie protokół 

rozliczenia, sporządzony przez strony umowy, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1.4 do 

SOPZ, w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron umowy. 

5. Protokół, o którym mowa w § 7 ust. 4 sporządza się na koniec miesiąca, którego wynagrodzenie 

dotyczy. 

6.   Wynagrodzeniem miesięcznym, o którym mowa w § 7 ust. 4, jest suma iloczynów ilości 

dostarczonych w danym miesiącu posiłków poszczególnych rodzajów i ich cen jednostkowych 

wymienionych w Załączniku nr 5 do SIWZ.  

7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie…………. dni (wynikającym z deklaracji Wykonawcy 

zawartej w złożonej ofercie), po przedłożeniu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury 

VAT wraz z protokołem, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.  

8. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawca jest uprawniony do naliczania 

odsetek ustawowych. 

9. Za datę dokonania płatności rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą 

przelewu. 

10. Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego ustawowych odsetek w razie opóźnienia w płatności.  

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy należnych 

Zamawiającemu z tytułu niniejszej umowy kar umownych lub odszkodowania. 

12.  Wierzytelności wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na osobę trzecią bez pisemnej 

zgody Zamawiającego.   

 

§ 8 

KARY UMOWNE 

  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za opóźnienie w dostawie posiłków - przy opóźnieniu 

przekraczającym 15 min w wysokości 30 zł brutto za każdy rozpoczęty kwadrans opóźnienia, licząc od 

wymaganej godziny dostawy.  



2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za dostarczenie posiłków niezgodnych z wymaganiami 

określonymi w Załączniku Nr 1 do SIWZ – SOPZ - w wysokości 30 zł brutto za każdy rozpoczęty kwadrans 

od wymaganej godziny dostawy do chwili uzupełnienia braków.  

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za stwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego w protokole nieprawidłowości odstępstwo lub nieprawidłowość od zaleceń określonych w 

Załączniku nr 1 do SOPZ – w wysokości 500 zł brutto (słownie: pięćset złotych), za każde nie usunięte w 

terminie oznaczonym w protokole nieprawidłowości odstępstwo lub nieprawidłowość.  

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w przypadku stwierdzenia wystąpienia zatrucia pokarmowego 

udowodnionego w drodze dochodzenia epidemiologicznego prowadzonego przez Państwową Inspekcję 

Sanitarna, a spowodowanego dostarczonymi posiłkami, za każde stwierdzone zatrucie osoby żywionej w 

wysokości 1 000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych).  

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników 

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których zakres został określony przez 

Zamawiającego w SIWZ na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy 

(Dz.U. 2018.917 t.j.) – w wysokości 1 000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) za każde stwierdzone 

uchybienie w ww. zakresie.  

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 7 ust. 2, w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.    

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia,  

o którym mowa w § 7 ust. 2, w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego.  

8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia,  

o którym mowa w § 7 ust. 2, w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego 

stronie.  

9. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych, z wynagrodzenia wykonawcy określonego  

w złożonej fakturze VAT.  

10. Podstawą naliczenia kary będzie rejestr nieprawidłowości podpisany przez osoby upoważnione ze strony 

Zamawiającego i Wykonawcy.  

  

§ 9 

ODSTĄPIENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY 

 

1. Umowa niniejsza może być rozwiązana przez każdą ze stron bez podania przyczyn za 14 dniowym 

okresem wypowiedzenia liczonym począwszy od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, 

w którym nastąpiło wypowiedzenie. Wypowiedzenie musi być dokonane pisemnie. 

2.  Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia ze 

skutkiem natychmiastowym, w drodze pisemnego powiadomienia, jeżeli Wykonawca:  

1) trzykrotnie w ciągu jednego miesiąca dopuści się opóźnień w dostawach posiłków, braku dostaw 

posiłków, dostawy posiłków złej jakości, niewłaściwej ich konfiguracji,   

2) trzykrotnie w ciągu jednego miesiąca nie usunie nieprawidłowości stwierdzonych w rejestrze 

nieprawidłowości w terminie określonym w tym rejestrze, 

3)  w inny sposób rażąco lub uporczywie narusza umowę.  

3. 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 przypadku, o którym 

mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy.  

4. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy za 14 dniowym okresem wypowiedzenia  

w przypadku opóźnienia Zamawiającego w płatności którejkolwiek z faktur Wykonawcy przez okres 

dłuższy niż 14 dni od daty wymagalności danej faktury, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu 

tj. 7 dni na dokonanie zapłaty, wyznaczonego Zamawiającemu przez wykonawcę w pisemnym wezwaniu 

skierowanym do Zamawiającego. 



5.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy/rozwiązaniu umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i winno zawierać uzasadnienie.  

 

 

§ 10 

ZMIANA UMOWY 

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach, o których mowa w 

art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem 

nieważności wymagają formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.   

2. Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp może wyrazić 

zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach:   

1) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy i nie wynika ona z 

winy Wykonawcy. Wykonawca na piśmie przedstawi okoliczności uniemożliwiające dochowanie 

terminu wynikającego z oferty,   

2) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, w sytuacji gdy brak możliwości 

dochowania pierwotnego terminu wynika z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,  

3) ewentualnej zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na 

realizację z udziałem podwykonawców lub zmiany zakresu zamówienia powierzonego 

podwykonawcom, a także zmiany sposobu realizacji zamówienia z realizacji przy udziale 

podwykonawców na samodzielną realizację przez Wykonawcę, a także zmiany lub rezygnacji  

z podwykonawców, 

4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

umowy,   

5) ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający 

dopuszcza możliwość zwiększenia wartości brutto umowy, o której mowa w § 7 ust. 2 umowy.  

3. W/w zmiany wymagają każdorazowo pisemnego zawiadomienia drugiej ze stron. 

  

§ 11 

PODWYKONAWSTWO 

  

1. Wykonawca za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie może powierzyć realizację części przedmiotu 

umowy Podwykonawcom.  

2. Zakres przedmiotu umowy, jaki zostanie wykonany przez podwykonawców wynika z umowy i SIWZ.  

3. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania umowy ma obowiązek podać nazwy albo imiona  

i nazwiska oraz podać dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do powiadamiania zamawiającego o wszelkich zmianach danych 

dotyczących podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia oraz przekazywać informacje na temat 

nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części 

zamówienia.  

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

 

 

 

 

 



§ 12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej - w formie aneksu - pod rygorem ich 

nieważności.  

2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu na 

miejsce siedziby Zamawiającego.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.  

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla 

Wykonawcy.  

5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Załącznikami stanowi integralną część 

przedmiotowej umowy. Załączniki do umowy również stanowią jej integralna część.  

6. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których powzięły 

wiadomości przy realizacji postanowień niniejszej umowy i które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz podlegają ochronie  

w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych 

 

 

 

 

Załączniki do umowy: 

 1) Załącznik nr 1 -  

 2) Załącznik nr 2 -  

 3) Załącznik nr 3 -  

 4) Załącznik nr 4 -  

 5) Załącznik nr 5 - 

 

 

 

 

 

Zamawiający:                                    Wykonawca: 


