Wzór umowy
Załącznik nr 5 do SIWZ
Umowa o świadczenie usług cateringowych
zawarta w dniu ..................... we Wrocławiu (zwana dalej „Umową”) pomiędzy:
Wrocławski Komitet Organizacyjny – Światowe Igrzyska Sportowe 2017 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą przy ul. Rynek 13, 50-101 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000504742, NIP: 897-179-68-27, REGON: 022358693 kapitał zakładowy w wysokości: 29.127.000,00
złotych
- reprezentowaną przez:
1)
Marcina Przychodnego – Prezesa Zarządu,
2)
Adama Roczka – Wiceprezesa Zarządu,
zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,
a
................................................................ z siedzibą .............................................
NIP .....................................................................
Reprezentowaną przez:
1. .............................................................................
2. ...............................................................................
zwaną dalej „WYKONAWCĄ”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z nich osobno „Stroną”.
Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy (dalej „Oferta”) w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164
z późn. zm.) (dalej „ustawa Pzp”).
§1
[Przedmiot Umowy]
1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług cateringowych obejmujących przygotowanie, dostarczenie i
podawanie posiłków w postaci śniadań, obiadów i kolacji na potrzeby wyżywienia uczestników Światowych
Igrzysk The World Games 2017 Wrocław, na rzecz Zamawiającego, w zakresie określonym w Załączniku nr 2 i 3
do Umowy (dalej „Zamówienie”).
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Zamówienia określony w ust. 1 niniejszego paragrafu, zgodnie
ze specyfikacją istotnych warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”), opisem przedmiotu Zamówienia (dalej „OPZ”)
oraz Ofertą, które stanowią kolejno Załącznik nr 1, Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 3 do Umowy.
§2
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[Wykonanie przedmiotu Umowy]
1. Bez uszczerbku dla postanowień SIWZ, OPZ oraz Umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
a) przygotowania, dostarczenia i podania posiłków w postaci śniadań, obiadów i kolacji, w miejscach
wskazanych przez Zamawiającego w OPZ (w tym do przygotowania i dowozu posiłków na wynos do miejsc
wskazanych przez Zamawiającego w OPZ), w terminie od 18 do 31 lipca 2017 r., zgodnie z Umową, SIWZ,
OPZ, Ofertą, harmonogramem, o którym mowa w ust. 5 lit. b) poniżej oraz wytycznymi Zamawiającego - dla
zadania nr 1,
b) przygotowania, dostarczenia i podania posiłków w postaci śniadań, obiadów i kolacji, w miejscu
zapewnionym przez Wykonawcę spełniającym warunki określone szczegółowo w OPZ (w tym do
przygotowania i dowozu posiłków na wynos do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w OPZ), w terminie
od 18 do 31 lipca 2017 r., zgodnie z Umową, SIWZ, OPZ, Ofertą, harmonogramem, o którym mowa w ust. 5
lit. b) poniżej oraz wytycznymi Zamawiającego - dla zadania nr 2,
c) zapewnienia niezbędnego zaplecza na potrzeby przygotowania posiłków (m.in. kuchni, sprzętu
gastronomicznego, zasobów osobowych itp.) – dla wszystkich zadań,
d) zapewnienia na własny koszt i we własnym zakresie sprzętu niezbędnego do realizacji przedmiotu
Zamówienia, jak również wyposażenia sali/sal, w których podawane będą posiłki, zgodnie z Umową, SIWZ,
OPZ oraz Ofertą – dla wszystkich zadań,
e) zapewnienia odpowiedniej ilości pracowników w centrach cateringowych, umożliwiającej prawidłową
realizację Zamówienia (obejmującej w szczególności kierownika – koordynatora, osoby zajmujące się
wydawaniem i uzupełnianiem posiłków, sprzątaniem oraz obsługą szatni) oraz zapewnienia, aby pracownicy
w centrach cateringowych posługiwali się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym, posiadali
uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu Zamówienia, a także aby posiadali jednolity, schludny i
czysty ubiór oraz zachowywali się w sposób elegancki i uprzejmy w stosunku do uczestników TWG, zgodnie z
Umową, SIWZ, OPZ, Ofertą oraz wytycznymi Zamawiającego – dla wszystkich zadań,
f) zapewnienia osoby/osób na potrzeby koordynowania realizacji Zamówienia, które będą ściśle
współpracować z przedstawicielem Zamawiającego, posługujących się językiem angielskim co najmniej w
stopniu komunikatywnym, które będą odpowiedzialne za:
 przyjmowanie i realizację zamówień indywidualnych i grupowych (posiłki na wynos),
 nadzorowanie prawidłowości realizowania zamówień (posiłków na wynos),
 nadzorowania prawidłowości rejestracji (oddawania bloczków) uczestników podczas posiłków,
 nadzorowanie właściwych oznaczeń dań i produktów w miejscach ich wydawania,
 nadzorowanie prawidłowej realizacji usług,
 współpracę w zakresie kontroli jakości usług,
 współpracę w zakresie kontroli antydopingowej,
 innych działań niezbędnych dla prawidłowej realizacji Zamówienia,
w przypadku braku odrębnego wskazania ww. osoby/osób przez Wykonawcę, uważa się, że osobą
odpowiedzialną za koordynację realizacji Zamówienia, zgodnie z niniejszym punktem, jest przedstawiciel
Wykonawcy wskazany w § 8 Umowy; obowiązek, o którym mowa w niniejszym punkcie, dotyczy wszystkich
zadań,
g) zapewnienia ciągłości świadczenia usług stanowiących przedmiot Umowy, w tym również w przypadku
zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających przygotowanie posiłków w miejscu wskazanym przez Wykonawcę
jako miejsce ich produkcji, w tym także mających charakter siły wyższej (np. w przypadku pożaru), w
szczególności poprzez zapewnienie możliwości uruchomienia rezerwowej kuchni, zgodnie z Umową, SIWZ,
OPZ oraz Ofertą – dla wszystkich zadań,
h) przygotowania sali/sal, w których podawane będą posiłki, w szczególności zaopatrzenia sali/sal w niezbędne
stoły i krzesła oraz ustawienia sali/sal w sposób uzgodniony z Zamawiającym, najpóźniej w dniu
poprzedzającym termin rozpoczęcia świadczenia usług stanowiących przedmiot Zamówienia, zgodnie z
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Umową, SIWZ, OPZ, Ofertą oraz wytycznymi Zamawiającego – dla wszystkich zadań,
i) przygotowania w wersji opisowej i graficznej planu sali/sal centrum cateringowego, zgodnie z OPZ, w
terminie do dnia 30 maja 2017 roku - dla wszystkich zadań,
j) dopełnienia wszelkich formalności związanych z przystosowaniem miejsc, w których świadczone będą usługi,
na potrzeby realizacji przedmiotu Zamówienia (w tym uzyskania wszelkich wymaganych przepisami prawa
zgód sanepidu), zgodnie z Umową, SIWZ, OPZ oraz Ofertą – dla wszystkich zadań,
k) świadczenia usług stanowiących przedmiot Zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym
przepisami bhp i ppoż, a także do stosowania i przestrzegania regulaminów obowiązujących w obiektach, w
których świadczone będą usługi stanowiące przedmiot Zamówienia, w szczególności regulaminów bhp i
ppoż, zgodnie z Umową, SIWZ, OPZ oraz Ofertą – dla wszystkich zadań,
l) zapewnienia i pokrycia kosztów transportu przedmiotu Zamówienia, zgodnie z Umową, SIWZ, OPZ oraz
Ofertą – dla wszystkich zadań,
m) dostarczania posiłków do miejsc świadczenia usług stanowiących przedmiot Umowy nie później niż na 15
minut przed ustalonym z Zamawiającym terminem podania posiłków, chyba że Zamawiający postanowi
inaczej, zgodnie z Umową, SIWZ, OPZ, Ofertą oraz wytycznymi Zamawiającego – dla wszystkich zadań,
n) zapewnienia estetycznej aranżacji stołów oraz estetycznego podawania posiłków zgodnie z przyjętymi
standardami i wytycznymi Zamawiającego – dla wszystkich zadań,
o) zapewnienia ciągłej obsługi sali/sal, w których podawane będą posiłki, która powinna uwzględniać w
szczególności dbanie o estetykę wydawanych posiłków i miejsca ich wydawania, zbieranie naczyń i resztek
pokonsumpcyjnych bezzwłocznie po ich pozostawieniu przez uczestników TWG, bieżące dbanie o estetykę
sali/sal oraz ich sprzątanie, zgodnie z Umową, SIWZ, OPZ, Ofertą oraz wytycznymi Zamawiającego – dla
wszystkich zadań,
p) przygotowania i dostarczenia Zamawiającemu całościowego menu posiłków (w języku polskim i angielskim),
w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy, nie później jednak niż na 60 dni przed rozpoczęciem realizacji
przedmiotu Zamówienia, zgodnie z Umową, SIWZ, OPZ oraz Ofertą – dla wszystkich zadań,
q) zapewnienia wywozu nieczystości, w tym resztek żywnościowych, sprzątania sali/sal, pomieszczeń zaplecza,
ciągów komunikacyjnych i WC, zarówno w przerwach technicznych, jak i po zakończeniu realizacji usług
stanowiących przedmiot Zamówienia, zgodnie z Umową, SIWZ, OPZ oraz Ofertą – dla wszystkich zadań,
r) współdziałania z Zamawiającym przy realizacji przedmiotu Zamówienia, w tym także w zakresie
bezpieczeństwa i kontroli antydopingowej – dla wszystkich zadań,
s) stosowania się do wszelkich uwag i zaleceń Zamawiającego w kwestiach technicznych i organizacyjnych
związanych z realizacją Zamówienia – dla wszystkich zadań,
t) przestrzegania wymogów w zakresie ochrony i bezpieczeństwa uczestników TWG i ścisłego współdziałania w
tym zakresie z Zamawiającym oraz upoważnionym przedstawicielem firmy ochraniającej miejsca, w których
świadczone będą usługi stanowiące przedmiot Zamówienia lub pracownikami ochrony Zamawiającego – dla
wszystkich zadań.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, kwalifikacje, zasoby techniczne i osobowe oraz uprawnienia
wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy i zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy z
najwyższą starannością, uwzględniającą profesjonalny charakter prowadzonej działalności oraz z wykorzystaniem
własnych zasobów technicznych i osobowych – dotyczy wszystkich zadań.
3. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności, w okresie
realizacji przedmiotu Umowy, które obejmować będzie zarówno odpowiedzialność deliktową jak i kontraktową
Wykonawcy, w szczególności wszelkie następstwa niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę
Umowy, w tym szkody wyrządzone Zamawiającemu i/lub osobom trzecim, w tym również spowodowane
działaniami lub zaniechaniami osób i podmiotów, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w minimalnej
kwocie 1.200.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych 0/100) – dla zadania nr 1 oraz w
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4.

5.

6.

7.

minimalnej kwocie 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych 0/100) – dla nr zadania 2. Wykonawca
zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu oryginał opłaconej polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej
posiadanie ubezpieczenia spełniającego ww. warunki, ważnej w okresie realizacji przedmiotu Umowy, w terminie
do dnia 30 czerwca 2017 r. Z zastrzeżeniem terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym, w czasie
obowiązywania Umowy, Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, przedstawi mu oryginał aktualnej polisy
potwierdzającej posiadanie ubezpieczenia w minimalnej kwocie wskazanej w zdaniu poprzedzającym wraz z
potwierdzeniem uiszczenia składki, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia żądania przez
Zamawiającego. Obowiązek, o którym mowa w niniejszym ustępie dotyczy wszystkich zadań, z zastrzeżeniem że
w przypadku Wykonawcy realizującego oba zadania, wskazane powyżej minimalne kwoty ubezpieczenia
podlegają kumulacji.
Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu Zamówienia jest uprawniony do kontroli sposobu, w tym
prawidłowości i terminowości wykonywania przez Wykonawcę obowiązków składających się na przedmiot
Umowy, w szczególności przygotowania Wykonawcy do świadczenia usług, w tym jakości surowców zamawianych
i wykorzystywanych do przygotowania posiłków, ich zgodności z opisem produktów zastosowanym w kryterium
jakościowym, sposobu przygotowywania posiłków i ich podawania. Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na
przeprowadzenie takich kontroli przez Zamawiającego lub upoważnione przez niego osoby, w tym także bez
wcześniejszego uprzedzenia. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uzasadnionych uwag w powyższym
zakresie, Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia. Szczegółowe zasady przeprowadzenia kontroli, o
której mowa w niniejszym ustępie określa OPZ. Postanowienia niniejszego ustępu dotyczą wszystkich zadań.
Zamawiający zobowiązany jest do:
a) zapewnienia miejsc świadczenia usług stanowiących przedmiot Zamówienia, wskazanych w OPZ i
spełniających określone w nim warunki, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 lit. j) Umowy – dla zadania numer 1,
b) dostarczenia Wykonawcy harmonogramu określającego w szczególności liczbę posiłków w rozbiciu na
poszczególne dni i miejsca realizacji usług (osobno dla każdego zadania), w terminie 14 dni przed dniem
rozpoczęcia realizacji przedmiotu Zamówienia; liczba posiłków wskazana w powyższym harmonogramie dla
danego zadania, może być mniejsza od liczby posiłków wskazanych w OPZ dla danego zadania, jednak nie
więcej niż o 30%; zmniejszenie liczby posiłków w stosunku do wskazanych w OPZ, w granicach określonych w
zdaniu poprzedzającym, nie wymaga zgody Wykonawcy - dla wszystkich zadań,
c) dostarczenia Wykonawcy niezbędnych upoważnień w celu realizacji obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 1
lit. j) Umowy– dla zadania numer 1,
d) zapewnienia Wykonawcy dostępu do sali/sal, w których podawane będą posiłki, w celu ich właściwego
przygotowania, w 3 kolejnych dniach przypadających bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia realizacji
Zamówienia oraz przez 2 kolejne dni przypadające bezpośrednio po dniu zakończenia realizacji Zamówienia –
dla zadania nr 1,
e) zapewnienia ochrony miejsc, w których świadczone będą usługi – dla wszystkich zadań,
f) zapewnienia bloczków żywnościowych dla uczestników TWG albo systemu elektronicznej rejestracji wraz z
niezbędnym do obsługi sprzętem (w przypadku wprowadzenia przez Zmawiającego systemu elektronicznej
rejestracji wydawania i zamawiania na wynos posiłków), jak również druku potwierdzenia/protokołu odbioru
dań przez Zamawiającego, w terminach wskazanych w OPZ – dla wszystkich zadań.
Wykonawca oświadcza, że uzyskał zgodę właściciela obiektu, w którym świadczone będą usługi stanowiące
przedmiot Zamówienia, na jego ochronę przez wskazany przez Zamawiającego podmiot zajmujący się
profesjonalnie prowadzeniem działalności w zakresie ochrony osób i mienia lub przez pracowników ochrony
Zamawiającego, w okresie realizacji usługi będącej przedmiotem Umowy – dla zadania numer 2.
Wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu Umowy stwierdzone zostanie protokołem sporządzonym i podpisanym
przez przedstawicieli obu Stron, w terminie do dnia 14 sierpnia 2017 r. W przypadku zastrzeżeń co do wykonania
przez Wykonawcę przedmiotu Umowy zostaną one ujęte w protokole, o którym mowa powyżej, w formie uwag.

Wzór umowy
W przypadku gdy Wykonawca nie podpisze protokołu odbioru w terminie wskazanym w niniejszym ustępie,
Zamawiający uprawniony będzie do jednostronnego podpisania protokołu odbioru. Postanowienia niniejszego
ustępu dotyczą wszystkich zadań.
§ 3. [Terminy realizacji]
dotyczy wszystkich zadań
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu Umowy w terminie od dnia 18 lipca 2017 r. do dnia 31
lipca 2017 r.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

§ 4. [Wynagrodzenie]
dotyczy wszystkich zadań
Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, otrzyma wynagrodzenie
maksymalne w wysokości brutto ........................ zł (słownie: ........................ złotych), w tym należny podatek
VAT, wyliczone zgodnie z zapisami Rozdziału 13 SIWZ dotyczącymi opisu sposobu obliczenia oferty, w tym:
- za Zadanie 1 otrzyma wynagrodzenie maksymalne w wysokości brutto ........................ zł (słownie:
........................ złotych), w tym należny podatek VAT,
- za Zadanie 2 - otrzyma wynagrodzenie maksymalne w wysokości brutto ........................ zł (słownie:
........................ złotych), w tym należny podatek VAT.
Podstawą rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie harmonogram, o którym mowa w § 2 ust. 5
lit. b), bloczki żywnościowe wydawane uczestnikom TWG (albo raporty z elektronicznej rejestracji wydawania i
zamawiania na wynos posiłków - w przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego systemu elektronicznej
rejestracji wydawania i zamawiania na wynos posiłków) oraz potwierdzenia/protokoły odbioru przez
Zamawiającego pozostałych dań. Wynagrodzenie stanowić będzie sumę iloczynów liczb poszczególnych posiłków
przygotowanych zgodnie z Umową i zatwierdzonych przez Zamawiającego oraz cen jednostkowych brutto
przypisanych tym posiłkom wskazanych w Ofercie. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że
Wykonawca jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia wyłącznie za liczbę posiłków wskazaną dla danego
zadania w harmonogramie, o którym mowa w § 2 ust. 5 lit. b), które zostaną przygotowane i dostarczone
zgodnie z Umową.
Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wynagrodzenia za realizację zadania objętego Umową, w
wysokości 30% kwoty wynagrodzenia maksymalnego brutto Wykonawcy, określonego w ust. 1 powyżej dla
danego zadania, w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r., na podstawie prawidłowo wystawionej faktury
zaliczkowej, doręczonej do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 31 maja 2017 r. W przypadku
niedoręczenia we wskazanym powyżej terminie faktury zaliczkowej do siedziby Zamawiającego uważa się, że
Wykonawca rezygnuje z prawa do otrzymania zaliczki.
Pozostała część wynagrodzenia Wykonawcy zostanie uregulowana na podstawie prawidłowo wystawionej
faktury VAT, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia do siedziby Zamawiającego, po należytym wykonaniu
przedmiotu Umowy przez Wykonawcę – bez uwag. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół, o którym
mowa w § 2 ust. 7 Umowy.
Zapłata wynagrodzenia, zgodnie z ust. 3 i 4 powyżej nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane poniżej:
nr
konta
Wykonawcy:
___________________________________________
w
banku
_________________________.
Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją
przedmiotu Umowy, w tym w szczególności koszty wynikające ze zobowiązań Wykonawcy określonych w § 1 i § 2
Umowy. W razie wątpliwości Strony ustalają, że poza wynagrodzeniem, o którym mowa w niniejszym paragrafie,
Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek dodatkowych kwot na rzecz Wykonawcy, w tym
zwłaszcza kwot związanych z pokryciem poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu
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Umowy: wydatków, strat, kosztów, utraconych zysków, roszczeń, ciężarów, zabezpieczeń lub jakiegokolwiek
rodzaju opłat publicznoprawnych, w tym zobowiązań celnych, jak również kwot związanych ze zmianą miejsca
realizacji przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 lit. d) Umowy.
7. Jedynym wyjątkiem zmiany wynagrodzenia określonego w niniejszym paragrafie są przypadki określone
postanowieniami § 6 ust. 2 Umowy.
8. W przypadku odstąpienia od niezrealizowanej części Umowy i niewykorzystania całego wynagrodzenia, o którym
mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca nie będzie miał prawa dochodzenia zapłaty powstałej w ten sposób
różnicy od niewykonanej części przedmiotu Umowy.

1.

2.
3.

4.

§ 5. [Odpowiedzialność]
dotyczy wszystkich zadań
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i/lub osobom
trzecim, w związku z wykonywaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, w tym również za
szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami osób i podmiotów, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność, a w szczególności:
1.1 za prawidłowe świadczenie usług (m.in. za jakość surowców zamawianych i wykorzystywanych do
przygotowywania posiłków, ich zgodność z opisem produktów zastosowanym w kryterium jakościowym,
sposób przygotowania posiłków i bezpieczeństwo wszelkich czynności związanych z realizacją przedmiotu
Umowy, w tym bezpieczeństwo żywienia uczestników TWG),
1.2 za wszelkie wypadki i szkody powstałe przy realizacji usług stanowiących przedmiot Zamówienia,
spowodowane nieprzestrzeganiem zaleceń urzędowych, przepisów prawa, standardów i norm, brakiem
odpowiedniego nadzoru w miejscu wykonywania czynności związanych z przedmiotem Umowy,
1.3 za wszelkie szkody powstałe na skutek użytkowania przez Wykonawcę obiektu/obiektów, w których
realizowany będzie przedmiot Umowy,
1.4 za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim, w tym uczestnikom TWG, w związku z realizacją
przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.
Wykonawca usuwa na własny koszt wszelkie wyrządzone szkody wymienione powyżej oraz inne wyrządzone w
związku z realizacją przedmiotu Umowy.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w mieniu Wykonawcy, w szczególności w
urządzeniach, sprzęcie i innym wyposażeniu wykorzystywanym przez Wykonawcę w celu realizacji przedmiotu
Umowy, jak również za jakiekolwiek szkody wyrządzone pracownikom Wykonawcy w związku z realizacją
przedmiotu Umowy, chyba że powstały one z winy Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej, z wyjątkiem należycie
udokumentowanego przypadku siły wyższej opisanej w § 11 Umowy, w przypadku:
1) rozwiązania lub odstąpienia od Umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w
wysokości 100 % wynagrodzenia maksymalnego brutto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy,
2) opóźnienia w realizacji obowiązków polegających na przygotowywaniu, dostarczaniu i
podawaniu/dowożeniu posiłków w liczbie i standardzie określonym w OPZ, w tym zapewnieniu ciągłości
świadczenia usług składających się na przedmiot Umowy, w stosunku do terminów określonych w Umowie
oraz jej załącznikach – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy,
określonego dla zadania, którego dotyczy opóźnienie, za pierwsze rozpoczęte 15 minut trwania opóźnienia
oraz w wysokości 0,5% wskazanego powyżej wynagrodzenia, za każde kolejne rozpoczęte 15 minut trwania
opóźnienia, w każdym stwierdzonym przypadku,
3) opóźnienia w realizacji obowiązku przedstawienia Zamawiającemu oryginału aktualnej polisy
ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem uiszczenia składki, w stosunku do terminów określonych w § 2 ust.
3 Umowy – w wysokości 1 % wynagrodzenia maksymalnego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 powyżej, za
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5.

6.
7.
8.

każdy dzień opóźnienia, w każdym stwierdzonym przypadku,
4) nienależytego wykonania usług stanowiących przedmiot Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
– w wysokości 20 % wynagrodzenia maksymalnego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, określonego
dla zadania, którego uchybienie dotyczy,
5) rażącego naruszenia obowiązków określonych w Umowie i jej załącznikach, w szczególności obowiązków w
zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywienia uczestników TWG, w tym obowiązku, o którym mowa w § 2
ust. 1 lit. j) oraz k) Umowy, a także gdy Wykonawca zlecił realizację przedmiotu Umowy innym
podmiotom/osobom niż wskazane w Ofercie lub w Umowie lub rozszerzył zakres podwykonawstwa poza
wskazany w Ofercie lub w Umowie bez zgody Zamawiającego, lub gdy Wykonawca wykonuje lub wykonał
zobowiązania określone w Umowie za pomocą osób zatrudnionych w jakimkolwiek charakterze przez
Zamawiającego i bez jego zgody – w wysokości 5% wynagrodzenia maksymalnego brutto, o którym mowa w
§ 4 ust. 1 Umowy, określonego dla zadania, którego uchybienie dotyczy, w każdym stwierdzonym przypadku,
6) naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w § 10 Umowy – w
wysokości 3% wynagrodzenia maksymalnego brutto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy, w każdym
stwierdzonym przypadku,
7) niezapewnienia bieżącej obsługi sali/sal, w których świadczone będą usługi, z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia maksymalnego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy,
określonego dla zadania, którego uchybienie dotyczy, w każdym stwierdzonym przypadku,
8) niezrealizowania usług stanowiących przedmiot Zamówienia, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w
wysokości odpowiadającej 100% wartości brutto niezrealizowanych usług.
W razie zaistnienia okoliczności określonych w ust. 4 powyżej, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar
umownych z przysługującego mu wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym
mowa w § 12 Umowy, poprzez odpowiednio obniżenie jego kwoty lub zatrzymanie stosownej kwoty
zabezpieczenia, bez konieczności uprzedniego wezwania Wykonawcy do zapłaty.
Kary umowne mogą podlegać kumulacji, z zastrzeżeniem, że łączeniu nie podlegają kary umowne określone w
ust. 4 pkt 1) i 8) powyżej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych
kar umownych na zasadach ogólnych.
Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy, w całości lub w części, ze
skutkiem natychmiastowym, z wyjątkiem należycie udokumentowanego przypadku siły wyższej opisanej w § 11
Umowy, w następujących przypadkach:
1) jeżeli dotychczasowy przebieg przygotowań i prac w trakcie realizacji przedmiotu Umowy wskazywać będzie,
iż nie jest prawdopodobnym wykonanie Umowy w całości lub w części w umówionym terminie lub w
należyty sposób,
2) opóźnienia w realizacji obowiązków składających się na przedmiot Umowy w stosunku do terminów
określonych w Umowie oraz jej załącznikach, lub uzgodnionych z Zamawiającym,
3) gdy Wykonawca realizuje obowiązki składające się na przedmiot Umowy w sposób nienależyty, sprzeczny z
Umową i jej załącznikami lub przepisami prawa i nie zmienia sposobu wykonywania Umowy pomimo
wezwania go do tego przez Zamawiającego, w jakiejkolwiek formie, w terminie określonym w tym wezwaniu,
4) naruszenia przez Wykonawcę obowiązku posiadania ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności,
spełniającego wymogi określone w § 2 ust. 3 Umowy lub opóźnienia w realizacji obowiązku przedstawienia
Zamawiającemu oryginału polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem uiszczenia składki, w stosunku do
terminów określonych w § 2 ust. 3 Umowy, trwającego dłużej niż 2 dni,
5) gdy Wykonawca wykonuje lub wykonał zobowiązania określone w Umowie za pomocą osób zatrudnionych w
jakimkolwiek charakterze przez Zamawiającego i bez jego zgody,
6) gdy Wykonawca zlecił realizację przedmiotu Umowy innym podmiotom/osobom niż wskazane w Ofercie lub
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w Umowie lub rozszerzył zakres podwykonawstwa poza wskazany w Ofercie lub w Umowie bez zgody
Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności,
7) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w § 10
Umowy.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień, o których mowa w niniejszym ustępie, Wykonawcy
nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Zamawiającego, z zastrzeżeniem przypadków określonych
w Umowie.
9. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może
zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może
odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej prawidłowo części Umowy.
10. W przypadkach, o których mowa w ust. 8 powyżej, Zamawiający jest uprawniony, według własnego wyboru, albo
rozwiązać/odstąpić od Umowy albo powierzyć dalsze wykonywanie przedmiotu Umowy innej osobie na koszt i
niebezpieczeństwo Wykonawcy.
11. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 8 powyżej, w terminie
do dnia 17 sierpnia 2017 roku.
12. Oświadczenie o rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone drugiej Stronie w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
13. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego:
1) Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie zawierał opis prac
wykonanych przez Wykonawcę do dnia odstąpienia od Umowy,
2) wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie ustalona na podstawie oceny zakresu prac
wykonanych przez niego i zaakceptowanych przez Zamawiającego do dnia odstąpienia od Umowy, na
podstawie kwot jednostkowych brutto zawartych w Ofercie, o ile wykonana praca będzie miała dla
Zamawiającego znaczenie.
14. Wygaśnięcie, rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku
zapłaty kar umownych zastrzeżonych w Umowie.
15. Zamawiający na podstawie art. 145a pkt 2) ustawy Pzp, zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w
przypadku stwierdzenia, że Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wówczas Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do żądania zwrotu
poniesionych dotychczas przez niego kosztów związanych z realizacją Umowy.
16. W przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego postanowienia ust. 13 powyżej stosuje się odpowiednio.
§ 6. [Zmiany Umowy]
dotyczy wszystkich zadań
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy polegające na:
a) zmianie przepisów prawa podatkowego mającej wpływ na wysokość podatku VAT, jeśli nastąpiła po upływie
terminu wyznaczonego na składanie ofert – Wykonawca doliczy lub odliczy do/od wynagrodzenia podatek
VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia stosownych dokumentów finansowych.
Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego w zakresie dokonanych zmian określonych
przepisami prawa podatkowego – dotyczy to wynagrodzenia za wykonanie tej części przedmiotu Umowy,
której w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano,
b) zmianie sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian
obowiązujących przepisów prawnych dokonanych w trakcie realizacji Umowy – jedynie o zakres tych zmian

Wzór umowy
bez wzrostu wynagrodzenia,
c) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357¹ Kodeksu cywilnego – w zakresie, który
będzie wynikał/będzie ustalony z uwagi na powyższe okoliczności m.in.: zakres dotyczący sposobu
wykonania zobowiązania, wysokości świadczenia,
d) zmianie miejsca wykonania przedmiotu Umowy bez wzrostu wynagrodzenia - jeżeli zmiana nastąpiła na
skutek okoliczności, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności lub za które odpowiedzialność
ponosi Wykonawca lub ze wzrostem wynagrodzenia - jeżeli zmiana nastąpiła na skutek okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi Zamawiający (o kwotę odpowiadającą wysokości należycie udokumentowanych i
uzasadnionych kosztów związanych ze zmianą miejsca wykonania przedmiotu Umowy), rozumianej jako
wykonanie Umowy w innych miejscach niż zostało to przewidziane postanowieniami Umowy, w tym OPZ.
e) zmianie lub rezygnacji z podmiotu będącego podmiotem użyczającym zasoby (będącego podwykonawcą) –
jeżeli Wykonawca polegał na wiedzy i doświadczeniu podmiotu użyczającego swoje zasoby, wykazując tym
samym spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, wówczas zmiana
tego podmiotu lub rezygnacja z tego podmiotu jest dopuszczalna za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem
wykazania przez Wykonawcę, iż proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie w stopniu nie
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie przedmiotowego Zamówienia spełnia warunki
opisane przez Zamawiającego w SIWZ. W tym celu Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do
przedstawienia Zamawiającemu wykazu wykonanych przez proponowanego podmiotu usług,
potwierdzających jego doświadczenie oraz dowodów, czy usługi wymienione w wykazie zostały wykonane
należycie. Jeżeli Zamawiający w terminie 5-ciu (pięciu) dni roboczych od dnia otrzymania kompletnych
dokumentów na zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, będzie się uważało, że Zamawiający wyraził zgodę
na zmianę podmiotu lub rezygnację z podmiotu.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień Umowy w innych, niż określone w ust. 2 powyżej, w
sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy i mających charakter zmian
nieistotnych, a w szczególności nie odnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru
Wykonawcy, a także takich, których wprowadzenie na etapie postępowania nie miałoby wpływu na zmianę
kręgu podmiotów, które ubiegają się o to Zamówienie lub doprowadziłoby do wyboru innej oferty niż
pierwotnie.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę zmian postanowień Umowy, Strony Umowy
zobowiązane są do poinformowania o tym fakcie drugiej Strony i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w
Umowie.
§ 7. [Podwykonawcy]
(jeżeli dotyczy)
dotyczy wszystkich zadań
1.

Wykonawca powierza/nie powierza wykonanie przedmiotu Umowy następującym podwykonawcy/om:
1) _________________________________________ (nazwa)

zakres wykonywanych czynności _________________________________________
2) _________________________________________ (nazwa)

zakres wykonywanych czynności _________________________________________
3) _________________________________________ (nazwa)
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2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

1.
2.

zakres wykonywanych czynności _________________________________________
Umowa Wykonawcy z podwykonawcą/ami powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, zawrzeć
umowy z podwykonawcą innym niż wskazany w ust. 1 powyżej lub w Ofercie, jak również rozszerzyć zakresu
podwykonawstwa poza wskazany w ust. 1 powyżej lub w Ofercie.
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
umowy na podwykonawstwo niezwłocznie po jej zawarciu.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecania dalszego podwykonawstwa czynności objętych umową na
podwykonawstwo. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby umowa zawarta z podwykonawcą zawierała
stosowne zapisy o zakazie zlecania dalszego podwykonawstwa czynności objętych umową.
W przypadku powierzenia przedmiotu Umowy w określonym zakresie podwykonawcom, Wykonawca za ich
działania i zaniechania odpowiada tak jak za własne działania i zaniechania.
Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje
przedmiot Umowy w sposób wadliwy, niezgodny z Umową lub przepisami prawa.
Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca dokona zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy w
odniesieniu do podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a
ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie Zamówienia.
§ 8. [Porozumiewanie]
dotyczy wszystkich zadań
Obie Strony wyznaczają swoich przedstawicieli do porozumiewania się w ramach realizacji Umowy, w
szczególności do udzielania informacji, odbierania zgłoszeń, etc.
Wykonawca wyznacza do kontaktów z Zamawiającym:
Imię i nazwisko
Telefon
Fax
e-mail
Imię i nazwisko
Telefon
Fax
e-mail

3.

Zamawiający wyznacza do kontaktów z Wykonawcą:
Imię i nazwisko
Telefon
Fax
e-mail
Imię i nazwisko
Telefon
Fax
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e-mail
4.

Strony zobowiązane są do niezwłocznego wzajemnego informowania się o każdej zmianie wskazanych w
Umowie adresów siedziby, adresów e-mail oraz danych przedstawicieli wskazanych w niniejszym paragrafie, nie
później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku
korespondencję wysłaną na wskazany w Umowie adres siedziby lub adres e-mail Strony lub adres e-mail/nr fax
jej przedstawiciela, uważa się za skutecznie doręczoną. Zmiana adresów Stron, jak również zmiana
przedstawicieli oraz ich danych nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
§ 9. [Ochrona danych osobowych]
dotyczy wszystkich zadań

Przetwarzanie danych osobowych niezbędne dla celów realizacji Umowy odbywać się będzie zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i
wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy.
§ 10. [Poufność]
dotyczy wszystkich zadań
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z zawarciem i
wykonywaniem Umowy, w szczególności informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych i finansowych
dotyczących Zamawiającego, stanowiących tajemnicę jego przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.) i nie ujawniać ich osobom
trzecim bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Wykonawca
zobowiązuje się wykorzystywać informacje poufne, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, wyłącznie na
potrzeby realizacji przedmiotu Umowy.
§ 11. [Siła wyższa]
dotyczy wszystkich zadań
1. Siła wyższa oznacza zdarzenie poza kontrolą Strony, występujące po podpisaniu Umowy, nieprzewidywalne,
nadzwyczajne, uniemożliwiające racjonalne wykonanie przez jedną ze Stron jej zobowiązań. Takie zdarzenia
obejmują: wojny, rewolucje, pożary, epidemie, embarga przewozowe, ogłoszone strajki generalne w odnośnych
gałęziach przemysłu, klęski żywiołowe.
2. Jeżeli powstanie sytuacja siły wyższej, Strona dotknięta działaniem siły wyższej zobowiązana jest do
bezzwłocznego powiadomienia w formie pisemnej drugiej Strony o jej zaistnieniu i przyczynach.
3. Terminy realizacji ustalone w Umowie mogą zostać przedłużone o uzasadniony okres, jeżeli realizacja zobowiązań
Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających z Umowy zostanie opóźniona z przyczyny zaistnienia siły wyższej za
pisemną zgodą Stron. Jeżeli realizacja Zamówienia jest niemożliwa z powodu wystąpienia siły wyższej przez okres
przekraczający 2 (słownie: dwa) dni robocze, Strony dołożą wszelkich starań w celu ustalenia nowych terminów
jego realizacji.
4. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub opóźnienie wykonania swoich zobowiązań w
ramach Umowy z powodu siły wyższej, z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 1 lit. g) Umowy. Niewykonanie
zobowiązań przez jedną ze Stron z powodu siły wyższej, zwalnia drugą Stronę z jej wzajemnych zobowiązań.
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§ 12.
[Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy]
dotyczy wszystkich zadań
1. Zgodnie z art. 147 w zw. z art. 150 Ustawy Pzp, Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego jej wykonania, w
formie o której mowa w art. 148 ust. 1 pkt …… cytowanej ustawy, w wysokości 10 % wynagrodzenia
maksymalnego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy - to jest ………………………………………… PLN (słownie:
…………………………………………..PLN), w tym:
- dla Zadania 1 w kwocie ………………………………………… PLN (słownie: …………………………………...PLN),
- dla Zadania 2 w kwocie ………………………………………… PLN (słownie: …………………………………...PLN).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 (słownie: trzydziestu)
dni od dnia wykonania Umowy i uznania przez Zamawiającego, że Umowa została należycie wykonana, to jest od
dnia podpisania protokołu końcowego – bez uwag.
§ 13.
[Postanowienia końcowe]
dotyczy wszystkich zadań
1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego
prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)
oraz z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
3. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz osób
trzecich, bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie w działalności
Wykonawcy mogącej mieć wpływ na realizację Umowy. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku,
Wykonawcę obciążać będą ewentualne koszty poniesione przez Zamawiającego na skutek jego niewykonania,
niezależnie od odpowiedzialności wynikającej z innych postanowień Umowy.
5. Jeżeli okaże się, że do sprawnej realizacji Umowy niezbędne jest dokonanie wzajemnych dodatkowych
uzgodnień, Strony poczynią takie uzgodnienia niezwłocznie.
6. Strony dołożą wszelkich starań, aby wszelkie spory wynikłe w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy
rozwiązywane były polubownie. W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia w terminie 14 dni od
dnia zgłoszenia roszczenia przez którąkolwiek ze Stron, spór poddany zostanie rozstrzygnięciu sądu właściwego
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.
Załączniki:
Załącznik nr 1: SIWZ
Załącznik nr 2: OPZ
Załącznik nr 3: Oferta
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