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 sygnatura: PU-004/2017   Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego      

 

 
 

 
U  M  O  W  A   nr …  (wzór) 

 
 
W dniu ………………….……… w Toruniu pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu,  
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, NIP: PL 879-017-72-91, REGON: 000001324, reprezentowanym przez: 
…………………………………………………..……………………………………….……………………………….., 
zwanym dalej w treści Zamawiającym, 
a …..……………………….…………………………………………………………………….…………………..…., 
reprezentowanym  przez : 
……………………………………….…………………………………………………………………………………….., 
zwanym dalej w treści Wykonawcą,  
 
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o 
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 
2164 ze zm.) zostaje zawarta umowa o następującej treści: 

 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Przedmiotem umowy jest zbiorowe żywienie pracowników, emerytów i rencistów Zamawiającego oraz 

członków ich rodzin przebywających na wczasach w Rowach w sezonie letnim 2017, na warunkach 

określonych w niniejszej umowie oraz w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do 

zapytania ofertowego. 

2. Wykonawca będzie świadczyć usługę żywienia wyłącznie na rzecz osób wskazanych pisemnie przez 

Zamawiającego. 

3. Całodzienne wyżywienie składać się będzie z następujących posiłków: śniadanie, obiad  

i kolacja. 

4. Dodatkowo Wykonawca zagwarantuje każdej osobie wskazanej przez Zamawiającego zgodnie  

z ust. 2 jedno świadczenie żywieniowe w postaci kiełbasy o minimalnej gramaturze 20 dag, 

przeznaczonej do samodzielnego upieczenia podczas organizowanych przez Zamawiającego 

wieczorów z ogniskiem. 

5. W ostatnim dniu danego turnusu dopuszcza się zamianę obiadu na tzw. „suchy prowiant”, na życzenie 

beneficjenta usługi żywienia, zgłoszone Wykonawcy najpóźniej w przedostatnim dniu turnusu, do 

godziny 15:00. Wartość suchego prowiantu musi odpowiadać wartości posiłku,  

z którego nastąpiła rezygnacja. 

6. Wykonawca zapewni wydawanie posiłków w następujących godzinach: 

1) śniadanie - od godziny 8:00 do godziny 9:30 

2) obiad - od godziny 13:00 do godziny 14:30 

3) kolacja - od godziny 18:00 do godziny 19:00 

7. Wykonawca zapewnia ciągłość w żywieniu przez siedem dni w tygodniu. 
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8. W przypadku niemożności zapewnienia ciągłości żywienia przez Wykonawcę, Wykonawca zawrze 

umowę o podwykonawstwo (do czasu ponownego zapewnienia ciągłości żywienia przez Wykonawcę), 

na warunkach określonych niniejszą umową i z ograniczeniem lokalizacji miejsca świadczenia usługi 

żywieniowej wyłącznie do miejscowości Rowy, w promieniu 500 metrów od ośrodka Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu położonego przy ul. Kościelnej 10, 76-211 Rowy. 

9. Wykonawca wykona przedmiot umowy w ilości nie większej niż: 

1) 3.187 osobodni - w zakresie wyżywienia dla osób dorosłych i dzieci powyżej 10-tego roku życia 

(pełna porcja) oraz 

2) 699 osobodni - w zakresie wyżywienia dla dzieci do lat 10-ciu (niepełna porcja wyżywienia, o 

wielkości nie mniejszej niż 50% pełnej porcji). 

10. Pod pojęciem osobodnia strony umowy rozumieją całodzienne wyżywienie dla jednej osoby,  

w skład którego wchodzi: kolacja w danym dniu oraz śniadanie i obiad następnego dnia. 

11. Wykonawca będzie świadczyć usługi żywienia zgodnie z: 

1) ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn. Dz. U. 2017 

poz. 149); 

2) normami Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie – według normy: „zalecane spożycie”. 

12. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do realizacji 

przedmiotu umowy. 

13. Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji niniejszej umowy do bezwzględnego przestrzegania 

reżimu higieniczno-sanitarnego i epidemiologicznego, przepisów bhp, p/poż. i innych określonych 

odrębnymi przepisami prawa. 

 

§ 2 
TERMINY 

 
1. Wykonawca będzie świadczyć usługę żywienia w terminie: od dnia 12.06.2017 r. do dnia 14.09.2017 r. 

2. Termin świadczenia usługi będzie podzielony na turnusy, zgodnie z niżej wymienionym 

harmonogramem: 

I turnus  - 12.06.-26.06.2017 r. 
II turnus  - 27.06.-11.07.2017 r. 
III turnus - 12.07.-26.07.2017 r. 
IV turnus - 27.07.-10.08.2017 r. 
V turnus  - 11.08.-25.08.2017 r. 
VI turnus - 26.08.-04.09.2017 r. 
VII turnus - 05.09.-14.09.2017 r. 

3. Pierwszym świadczeniem każdego turnusu będzie kolacja, a ostatnim świadczeniem każdego turnusu 

będzie obiad. 

4. Zamawiający wskaże na piśmie osoby uprawnione do korzystania z żywienia najpóźniej  

w terminie 7 dni przed rozpoczęciem każdego turnusu. 

5. Termin wieczoru z ogniskiem Zamawiający uzgodni telefonicznie, najpóźniej w terminie 2-ch dni 

przed dniem, w którym odbędzie się wieczór. 

 
§ 3 

WYNAGRODZENIE 
 

1. Za świadczenie usługi składającej się na przedmiot umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

całkowite w kwocie nie większej niż: ………………zł, słownie złotych: 

....................................................................................... brutto. 

2. Cena całodziennego wyżywienia (osobodnia) wynosi:  
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1) dla osoby dorosłej i dzieci w wieku pow. 10 lat: …………………………. zł brutto, z czego:  

a) śniadanie … zł 

b) obiad … zł 

c) kolacja … zł 

2) dla dziecka do lat 10-ciu: ……………………. zł brutto, z czego: 

a) śniadanie … zł 

b) obiad … zł 

c) kolacja … zł 

3. Ceny wymienione w ust. 2 są stałe i nie mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy. 

4. Liczby osobodni, określone w ofercie, są liczbami szacunkowymi, przewidywanymi przez 

Zamawiającego i mogą ulec zmianie, w zależności od faktycznych jego potrzeb. Zmiany takie nie mogą 

powodować zwiększenia wynagrodzenia określonego w ust. 1. 

5. Zamawiający zastrzega, że faktyczna liczba usług składających się na przedmiot umowy może być 

niższa od liczby podanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i z tego tytułu 

Wykonawca nie będzie wywodził żadnych skutków prawnych w stosunku do Zamawiającego, w 

szczególności roszczeń majątkowych. 

6. Zamawiający gwarantuje, iż minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu 

umowy wyniesie 60% wynagrodzenia określonego w ust. 1. 

7. Ceny usług podane w ofercie, obejmują wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, 

włącznie z kosztami własnymi Wykonawcy, takimi jak w szczególności koszty zakupu produktów 

spożywczych, przygotowania posiłków, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

 
§ 4 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: 

1) stan higieniczno-sanitarny; 

2) właściwe przechowywanie środków spożywczych z uwzględnieniem segregacji, utrzymania 

temperatury, wilgotności, stanu opakowań itp.; 

3) jakościową i ilościową ocenę sposobu żywienia; 

4) pobieranie prób posiłków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 17 kwietnia 2007 r. 

(Dz. U. z 2007r. nr 80 poz. 545) w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez 

zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego; 

5) pobieranie wymazów z naczyń i próbek żywności w sytuacjach wymagających natychmiastowej 

interwencji; 

6) właściwą segregację i odbiór odpadów pokonsumpcyjnych. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za wszystkie szkody wynikające  

z realizacji niniejszej umowy, w tym za narażenie na utratę życia lub zdrowia, spowodowanie utraty 

życia lub uszczerbek na zdrowiu osób trzecich w związku z realizacją niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej osobom trzecim w wyniku nie 

wykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

4. Wykonawca obowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody 

wyrządzone w związku z wykonywaniem usług objętych niniejszą umową i zobowiązuje się do 

utrzymania tego ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania przedmiotowej umowy. 

5. Strony ustalają, że suma gwarancyjna ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej będzie nie niższa 

niż 500.000,00 zł. 
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6. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszej umowy. 

7. W przypadku nieudokumentowania zawarcia umowy ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia zawarcia 

przedmiotowej umowy, na warunkach wskazanych wyżej, Zamawiający może odstąpić od niniejszej 

umowy bez wypowiedzenia. 

 
§ 5 

WARUNKI PŁATNOŚCI 
 
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

podany na fakturze, w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej przez 

Wykonawcę faktury. 

2. Wykonawca będzie wystawiał faktury częściowe po każdym zakończonym turnusie. 

3. Za dzień dokonania zapłaty strony uznają dzień, w którym zostanie obciążony rachunek bankowy 

Zamawiającego. 

4. Warunkiem dokonania płatności na rzecz Wykonawcy jest prawidłowe wywiązanie się Wykonawcy z 

postanowień niniejszej umowy. 

5. Za opóźnienie w zapłacie Wykonawca może żądać od Zamawiającego ustawowych odsetek. 

 
§ 6 

PODWYKONAWSTWO 
 

1. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 

uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, usługodawcy, dostawcy i ich przedstawicieli lub 

pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania. 

2. Podwykonawcy, usługodawcy i dostawcy przy realizacji powierzonych im zadań zobowiązani są do 

stosowania postanowień wynikających z niniejszej umowy. 

3. Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie zawrze z podwykonawcą umowy odnośnie części 

zamówienia nie wskazanej w ofercie.  

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę umowy  

o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiającego, skutki z tego wynikające będą obciążały 

wyłącznie  Wykonawcę. 

5. Wykonawca zamierzając zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest obowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo musi zawierać  

w szczególności postanowienia dotyczące: 

1) części zamówienia przewidzianych do wykonania przez podwykonawcę, 

2) terminów realizacji przedmiotu umowy, 

3) wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane usługi lub dostawy, 

4) terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, 

5) rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.  

Wraz z projektem umowy Wykonawca składa odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny 

dokument, właściwy dla danej formy prawnej podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób 

wymienionych w umowie do reprezentowania podwykonawcy. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może 

być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego 

wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub usługi. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy  

o podwykonawstwo: 
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1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6. 

8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,  

w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu umowy o podwykonawstwo Zamawiającemu, uważa się 

za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu umowy o podwykonawstwo, może zgłosić 

pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o których mowa  

w ust. 7. 

11. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, w terminie 14 dni od 

dnia doręczenia Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 

12. Przepisy ust. 5–11 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

13. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy, usługodawcy, bądź dostawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w 

umowie o podwykonawstwo.  

14. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną i przedłożoną Zamawiającemu umowę  

o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji.  

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w 

przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 

podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy  

w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy  

w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
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§ 7 
KARY UMOWNE 

 
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości: 

1) 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy - w przypadku odstąpienia 

od umowy przez Wykonawcę lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, 

2) 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy - w przypadku 

stwierdzenia nienależytego wykonania umowy, 

3) 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy - w przypadku określonym 

w §1 ust. 8 umowy, 

4) 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) - za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej 

zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, 

5) 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania 

projektu umowy o podwykonawstwo,  

6) 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

7) 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) za każdy przypadek wykonania za pomocą 

podwykonawców innych części zamówienia, niż wskazanych w ofercie Wykonawcy bez zgody 

Zamawiającego lub wykonania przedmiotu umowy albo jego części za pomocą innych 

podwykonawców niż wskazanych w ofercie, na zasoby których Wykonawca się powołał w celu 

wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, bez zgody Zamawiającego. 

2. Strony ustalają, że kara umowna może być potrącona przez Zamawiającego z dowolnej należności 

Wykonawcy, na podstawie odrębnej noty księgowej. W przypadku niewystawienia faktur, zapłata kar 

umownych nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę noty obciążeniowej. 

3. Zastrzeżona wyżej kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 
§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez zachowania terminu 

wypowiedzenia w sytuacji, gdy Wykonawca: 

1) utracił uprawnienia konieczne do prowadzenia działalności; 

2) dopuścił się uchybień w zakresie przepisów sanitarno-higienicznych i epidemiologicznych, które 

spowodowały konieczność zamknięcia działalności Wykonawcy; 

3) nie zapewnił ciągłości realizacji przedmiotu umowy; 

4) w sposób rażący narusza inne postanowienia niniejszej umowy lub wykonuje przedmiot umowy w 

sposób niezgodny z warunkami umowy lub warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, bądź złożonej oferty. 

2. W razie wystąpienia 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 takim 

wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

umowy. 

3. W szczególności Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia zdarzeń losowych, 

takich, jak, klęski żywiołowe, działania wojenne, epidemie. 
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4. W przypadku odwołania któregokolwiek z turnusów określonych w §2 ust. 2 niniejszej umowy, na 

skutek zdarzenia losowego, strony nie obciążają się kosztami organizacyjnymi. 

5. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze 

sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie w szczególności przepisy 

kodeksu cywilnego oraz Ustawy. 

7. Integralnymi załącznikami do niniejszej umowy są: 

1) załącznik nr 1 do umowy – opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do zapytania 
ofertowego; 

2) załącznik nr 2 do umowy – kopia polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w §4 ust. 4-6 niniejszej 
umowy; 

3) załącznik nr 3 do umowy – oferta Wykonawcy z dnia ……………... 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
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