
Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy: SA-271-8/18 

 

 

 
WZÓR UMOWY 

 
 
Zawarta w Krakowie, w dniu ______  r. pomiędzy 

 
Skarb Państwa – Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 
zwanym dalej Zamawiającym 
a 
________________________________, z siedzibą w ________________, wpisaną do ____________  
pod numerem _____________________ reprezentowaną przez _________________ zwanym dalej 
Wykonawcą łącznie zwanymi dalej „Stronami” o następującej treści 
 

 
§ 1 

 
1. Przedmiotem umowy jest zapewnienie usługi cateringowej dla uczestników szkoleń organizowanych 

przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w okresie od 1 marca 2018 r. do 
31 grudnia 2018 r. Zamawiający planuje 4-8 szkoleń dla grup uczestników (każda: min.10 max. 25 
osób). 
 

2. Usługa będzie realizowana w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu tj. w pomieszczeniach 
siedziby Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60 31-052, Kraków. 
 

3. Wykonawca zapewni usługę cateringową dla każdego szkolenia składającą się z: 
 

a) w części śniadaniowej- serwowanej w formie bufetu, z menu obejmującym: 

- dostępność świeżo parzonej gorącej kawy (co najmniej 400 ml), 

- dostępność gorącej herbaty - co najmniej 3 rodzaje (łącznie 400ml), 

- dodatki - cytryna, mleko do kawy, cukier, 

- wodę mineralną gazowaną i niegazowaną, w butelkach o poj.500ml (łącznie co najmniej 

1000 ml), 

- soki – 3 rodzaje soków 100% (łącznie co najmniej 300 ml), 

- kanapki – różnorodne do wyboru m.in. z łososiem, serami twardymi, indykiem 

wędzonym, szynką, peperoni, podane na pieczywie jasnym i ciemnym, z dodatkami 

świeżych warzyw (4 szt. łącznie co najmniej 240g), 

- ciasta i ciasteczka kruche - co najmniej 2 rodzaje (łącznie 250g), 

- owoce i warzywa - wybór świeżych owoców i warzyw (np. marchewka) całych i krojonych 

(150g). 

 
b) w części  obiadowej - lunchu - serwowanego w formie bufetu, z menu obejmującym: 

- dostępność świeżo parzonej gorącej kawy (co najmniej 400 ml), 

- dostępność gorącej herbaty - co najmniej 3 rodzaje (łącznie 400ml), 

- dodatki - cytryna, mleko do kawy, cukier, 

- wodę mineralną gazowaną i niegazowaną, w butelkach o poj.500ml (łącznie co najmniej 

1000 ml), 

- soki – 3 rodzaje soków 100% (łącznie co najmniej 300 ml), 



- przekąski zimne – co najmniej 2 propozycje (łącznie co najmniej 100g), 

- potrawy mięsne na ciepło  - 2 propozycje (łącznie co najmniej 200g), 

- potrawy wegetariańskie na ciepło - 2 propozycje (łącznie co najmniej 150g), 

- dodatki skrobiowe - 2 propozycje (łącznie co najmniej 200g), 

- sałatki – mięsna i jarska, minimum 2 rodzaje (łącznie co najmniej 150g), 

- dodatek skrobiowy (ziemniaki, ryż, kasza), minimum 2 rodzaje (łącznie co najmniej 150g), 

- ciasta i ciasteczka kruche - co najmniej 2 rodzaje (łącznie 250g), 

- owoce i warzywa - wybór świeżych owoców i warzyw (np. marchewka) całych i krojonych 

(150g). 

 
4. Wykonawca zobowiązuje się i bierze odpowiedzialność za: 

a. przygotowanie miejsca przeznaczonego na catering na (gotowość) min. 30 minut przed 
rozpoczęciem  każdego szkolenia, 

b. estetyczny wygląd miejsca przeznaczonego na catering, utrzymanie w czystości (sprzątanie na 
bieżąco) w czasie trwania szkolenia i po szkoleniu, 

c. estetyczny wygląd stołów (Zamawiający zapewnia stoły), 
d. zabezpieczenie nakrycia stołów: obrusy, zastawa porcelanowa i szklana, naczynia 

niejednorazowego użytku, metalowe sztućce, 
e. dostarczenie posiłków na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

 
5. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia „Menu” poszczególnych posiłków do akceptacji 

przez Zamawiającego, w terminie nie później niż 4 dni przed datą rozpoczęcia każdego szkolenia.  
 

6. Zamawiający zobowiązuje się do akceptacji „Menu” poszczególnych posiłków, w terminie do 
1 dnia od dnia otrzymania „Menu” lub zobowiązuje się do zgłoszenia w tym terminie zastrzeżeń. 
Wykonawca po otrzymaniu zastrzeżeń ponownie przedstawi Zamawiającemu „Menu” 
poszczególnych posiłków, w terminie 1 dnia od dnia otrzymania zastrzeżeń przez Zamawiającego. 
Ustalenie ostatecznej wersji „Menu” wymaga pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy, 
w terminie nie później niż 2 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.  

 
7. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy terminu planowanego szkolenia wraz 

z programem szkolenia, uwzględniającym przerwę na lunch oraz godziny trwania szkolenia 
w terminie do min. 14 dni roboczych przed rozpoczęciem każdego szkolenia. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do zmiany terminu danego szkolenia; o zmianie terminu Zamawiający 
poinformuje Wykonawcę w terminie nie później niż 7 dni robocze przed datą rozpoczęcia danego 
szkolenia. Termin szkolenia może ulec zmianie z ważnego powodu (siła wyższa, trudności 
w rekrutacji uczestników szkolenia lub wykładowców. 

 
8. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o faktycznej liczbie osób w terminie do 2 dni przed datą 

rozpoczęcia każdego szkolenia.  
 

9. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę z należytą starannością, wymaganą przy tego rodzaju 
usługach. 

 
 

§ 2 
 

1.  Za wykonanie usług Strony ustalają maksymalne wynagrodzenie w wysokości __________zł brutto 
(słownie: ______________________________). 
 

2. Na ostateczną wartość wynagrodzenia składać się będzie koszt usługi gastronomicznej w wysokości 
odpowiednio do ostatecznej liczby uczestników zgłoszonych Wykonawcy przez Zamawiającego 
w terminach określonych w § 1 ust. 8 według kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do 
niniejszej umowy. 



 
3. Zapłata odpowiedniej części wynagrodzenia, o którym mowa w ust.2 nastąpi przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia 
prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia i dostarczenia 
faktury Vat w dniu wykonania usługi. 

 
4. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może 

żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych za opóźnienie. 
 

 
§ 3 

                                                                                                                                                                                                                        
1. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy zapłaci 

on karę umowną w wysokości: 
a) 10% wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia w terminie 14 dni lub 

więcej przed planowanym terminem każdego szkolenia. 
b) 20% wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia w terminie krótszym niż 

14 dni przed planowanym terminem każdego szkolenia. 
 
2. W razie nienależytego wykonania całości lub części usługi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 5% wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1. 

3. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający potrąci 
z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar, i tak obniżone wynagrodzenie wypłaci 
Wykonawcy. 

 
4. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.  
 

 
§ 4 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę osoby do kontaktów z Zamawiającym.  

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wymienionej w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest 
w szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu 

i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
osoby wykonującej wskazane w ust. 1 czynności: 

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osoby 
wykonującej czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonuje osoba zatrudniona 
na podstawie umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
wykonawcy lub podwykonawcy, 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osoby wykonującej w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, wysokości wynagrodzenia). Informacje 



takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 
być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń 
społecznych, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osoby wykonującej wskazane w punkcie 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję 
w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej 1000 zł za 
każdy taki przypadek. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osoby wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

5. W przypadku utrzymywania się stanu zaniechania zatrudnienia  osoby, o której mowa w ust. 1 na 
podstawie umowy o pracę przez okres dłuższy niż 7 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej zgodnie z §3 ust.1. Odstąpienie może nastąpić 
w terminie 14 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji o stanie zaniechania.  
 

§ 5 
1. Do współpracy w sprawach związanych z realizacją Umowy upoważnia się: 

a) ze strony Zamawiającego:  _________________ 
b) ze strony Wykonawcy: _______________ 

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony 
i nie stanowi zmiany treści Umowy. 

 
§ 6 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. Wszystkie zmiany oraz aneksy do Umowy muszą być dokonane przez obie strony w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności i są dopuszczalne tylko w granicach uregulowań przez art. 144 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy na skutek zmian cen 
wynikających ze zmiany przepisów lub wprowadzonych drogą decyzji właściwych organów 
administracji państwowej, w tym zmiany stawki VAT. 

 
 

§ 7 
1. Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej Umowy będą poddane pod rozstrzygnięcie 

właściwego sądu, ze względu na siedzibę Zmawiającego.  
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 
3. Integralną część Umowy stanowi Kosztorys ofertowy. 
4. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.  
 
 
 
 
 
          ………………………………..             ……………………..…………………. 

 
        WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY  

 
 


