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Załącznik nr 5 do Ogłoszenia- Istotne postanowienia umowy

§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem umowy jest usługa świadczenie usługi cateringowej wraz z wynajmem Sali
konferencyjnej na potrzeby realizacji konferencji podsumowującej projekt Firma wolna od
tytoniu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do umowy.
2. Umowa zawarta jest do dnia …………… z mocą obowiązującą od daty jej zawarcia.
§2
Obowiązki stron umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się, że przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1, wykonywany będzie
profesjonalnie, z należytą starannością i wiedzą w oparciu o wymagania wskazane we
właściwych obowiązujących przepisach prawa.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że przedmiot umowy wykonywany będzie zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.
3. Wykonawca odpowiada za współpracę z osobami, które reprezentują Zamawiającego,
rozwiązywanie wszelkich problemów związanych z organizacją, wyżywieniem, salą
konferencyjną oraz obsługą techniczną. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za
niedotrzymanie warunków zawartej umowy.
4. Wykonawca odpowiada za catering oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi
dotyczącymi żywności i wyżywienia zbiorowego.
5. Wykonawca gwarantuje, że usługi świadczone będą na najwyższym poziomie, a dostarczone
produkty żywnościowe będą świeże i będą przyrządzone w dniu podania.
6. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usługi cateringowej wyłącznie przy użyciu
produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawnymi w tym zakresie oraz przestrzegania przepisów prawnych w zakresie
przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m.in. Ustawy z dnia 25 sierpnia
2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz. U. Nr 171 poz. 1125 z późn. zm.).
7. Wykonawca zapewni obsługę cateringową przez osoby posiadające prawem przewidziane
zaświadczenia, orzeczenie lekarskie lub inne konieczne dokumenty niezbędne przy
wykonywaniu przedmiotu umowy w zakresie cateringu.
8. Wykonawca jest zobowiązany w ramach realizacji usług cateringowych do dbania o czystość
elementów wystawionych na stołach.
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku, gdy żywność
(potrawy lub napoje) przygotowane i dostarczone spowodują chorobę lub rozstrój zdrowia u
osób biorących udział w konferencji, co będzie udokumentowane stosownym orzeczeniem
lekarskim.
10. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich uwag i zaleceń Zamawiającego w
zakresie kwestii technicznych i organizacyjnych.
11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i materialne, które mogą
wyniknąć z tytułu wypadków i zdarzeń losowych z udziałem pracowników lub osób pełniących
czynności w imieniu Wykonawcy.
12. Dla potrzeb realizacji niniejszej umowy strony ustalają następujące dane kontaktowe:
a. Wykonawca: ………………………………..…tel.: ……………, fax: ………………, e-mail: …………….…
b. Zamawiający:………………………………..…tel.: ……………, fax: ………………, e-mail: …………….…
13. Faktury VAT i wszelkie pisma doręczane będą przez strony na następujący adres:
a.
Wykonawca ……………………………………………………………………………………………….
b.
Zamawiający ………………………………………………………………………….…………………
14. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o zmianie danych wskazanych w ust. 12
i 13. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego doręczenia stronie, do której jest
adresowane.
15. Zmiana wskazana w ust. 14 nie wymaga formy aneksu.
16. Niedopełnienie obowiązku poinformowania o zmianie adresu powoduje, iż pismo lub faktura
wysłane na adres wskazany w ust. 13 uznaje się za doręczone.
17. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
w przypadku, gdy wystąpi po stronie Wykonawcy konieczność przetwarzania danych osobowych,
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udostępnionych mu przez Zamawiającego.
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§3
Wynagrodzenie
Całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, która
stanowi Załącznik nr 2 do umowy, nie może przekroczyć brutto……………… zł (słownie złotych
brutto: …………………………).
Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie czynności niezbędne do
prawidłowego wykonania Umowy (m.in. wartość usługi z podatkiem VAT) nawet, jeśli czynności
te nie zostały wprost wyszczególnione w treści niniejszej Umowy. Wykonawca mając możliwość
uprzedniego ustalenia wszystkich warunków technicznych związanych z realizacją Umowy, nie
może żądać podwyższenia wynagrodzenia nawet, jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie
mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej
Umowy chyba, że konieczność podwyższenia wynagrodzenia wynika z okoliczności, za które
odpowiada Zamawiający lub osoby, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność.
Ostateczna wysokość zobowiązania zostanie ustalona na podstawie iloczynu ostatecznej liczby
osób biorących udział w konferencji oraz kwot jednostkowych określonych w Ofercie Wykonawcy.
Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury VAT z tytułu prawidłowo wykonanej Umowy
po podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru Przedmiotu umowy.
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie do 30
dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym i formalnym faktury
VAT z kserokopią bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy.
Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak dokumentu, o którym mowa w § 3 ust. 4 spowoduje
ponowne naliczenie 30 dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia prawidłowych lub
brakujących dokumentów.
Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wykonawcy nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej
Umowy na podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, którego prawa i
obowiązki dotyczą. Zgoda w każdym przypadku winna być udzielona na piśmie pod rygorem
nieważności.
§4
Kary umowne
Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy
Zamawiającemu przysługiwać będą następujące kary umowne:
1) w wysokości 20% wartości przedmiotu zamówienia (kwota brutto) gdy Zamawiający odstąpi
od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
2) w wysokości 20% wartości umowy (kwota brutto) za nienależyte wykonanie przedmiotu
umowy w sposób zgodny z umową oraz opisem przedmiotu zamówienia - załącznikiem nr 3
do umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia płaconej należności za realizację przedmiotu
umowy, potrącając kwotę kar umownych wyliczoną zgodnie z zapisem w ust. 1 bezpośrednio
z faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę.
Powstała należność, wynikająca z naliczonej kary umownej będzie potrącana z faktury VAT po
uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o nałożonej karze i jej wysokości.
Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenie odszkodowania przenoszącego wysokość kary
umownej, w przypadku kiedy wysokość szkody przewyższy wysokość kary umownej
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy
Wykonawca dopuszcza się rażących zaniedbań w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy,
zachowując prawo do żądania zapłaty przez Wykonawcę naliczonych już na zasadach opisanych
w umowie kar umownych.
§5
Zmiany w umowie
Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy:
1) w zakresie wynagrodzenia z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli
zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
2) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia,
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przejęcia itp.);
3) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT nastąpi zmiana cen proporcjonalnie do zmiany
stawki VAT, tak w przypadku podwyżki jak i obniżki. Zmiana cen wymaga udokumentowania
przez wykonawcę i każdorazowo wyrażonej zgody przez zamawiającego w formie pisemnego
aneksu do umowy pod rygorem nieważności. Wartość umowy zmienia się odpowiednio.
2. Dopuszczalne są również nieistotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty na
podstawie której wyłoniono Wykonawcę.
3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§6
Podwykonawcy
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania zatrudnionych
u siebie Podwykonawców, w takim samym stopniu jak za własne.
§7
Ochrona danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny z siedzibą w ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa,
2) Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Krzysztof Ludwiniak, mail: iod@pzh.gov.pl,
tel. 22 542 13 89,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6
ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutkować odmową realizacji umowy.
§8
Odstąpienie od umowy
1. 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.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy
Wykonawca dopuszcza się rażących zaniedbań w wykonaniu zobowiązań wynikających z
Umowy, niezależnie od prawa Zamawiającego do żądania zapłaty przez Wykonawcę kosztów i
kar umownych na zasadach opisanych w Umowie.
4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca zapłaci dwukrotnie kary umowne,
o których mowa w §4. W takim przypadku jest to jednoznaczne z odstąpieniem od umowy z
winy Wykonawcy. Odstąpienie nastąpi w terminie 7 dni od daty naliczenia drugiej kary.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy pomniejszonego o naliczone kary umowne.
§9
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy poddane będą rozstrzygnięciu przez właściwy
miejscowo Sąd Powszechny dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego
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i jeden dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz ofertowy
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