
Załącznik Nr 5
wzór umowy

UMOWA NR ZP/13/2020

w dniu............................ we Wrocławiu, pomiędzy:
Wrocławskim  Centrum  Treningowym  SPARTAN  spółką  z  ograniczoną  odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu (53-623), ul. Lubińska 53, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000297354 w 
Sądzie  Rejonowym  dla  Wrocławia-Fabrycznej  we  Wrocławiu  VI  Wydział  Gospodarczy,  posiadającą 
kapitał  zakładowy  w  wysokości  49 024 500,00  zł,  NIP  8942926635,  Regon  020656009,  rachunek 
bankowy nr 51 1020 5226 0000 6702 0416 0990, w imieniu której działają:
Paweł Łosiński – Prezes Zarządu
Wojciech Nowak – Członek Zarządu
zwanym dalej „Zamawiającym”
a 
........................................................................................................................................................................
NIP: ....................., REGON: ..............................., reprezentowanym przez 
........................................................................................................................................................................
działającym w oparciu o wpis do ..................................................................... 
zwanym dalej „Wykonawcą”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub z osobna „Stroną”,
na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania, dostarczania i wydawania 
śniadań indywidualnych oraz śniadań „grupowych” (rozumianych jako śniadania dla ilości osób od 9 do 
55) gościom hotelowym hotelu ORBITA przy ul. Wejherowskiej 34 we Wrocławiu:
a) zgodnie z ogłoszeniem i złożoną ofertą,
b) według zasad systemu HACCP (Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli), 
c) przy zachowaniu wymogów sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu, warunków produkcji i  
transportu.
2. W ramach obowiązków określonych w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do:

a) przygotowywania śniadań w kuchni Wykonawcy, zgodnie z higieną żywienia,
b) dostarczania śniadań do hotelu „Orbita” przy ul. Wejherowskiej 34 we Wrocławiu na swój koszt i  

ryzyko,
c) wydawania śniadań gościom hotelowym w godzinach od 7:00 do 10:00, przy czym na życzenie 

gości   hotelowych – prowiant, dostarczony przez Wykonawcę do godz. 24:00, wydawany w re-
cepcji hotelu, 

d) dostawy i odbioru zastawy stołowej, obrusów,
e) odbioru i utylizacji resztek pokarmowych,
f) sprzątania restauracji po wydaniu śniadań i przekazania jej Dzierżawcy tj. firmie DDPZ spółka z 

o.o.
3.  Wykonawca  oświadcza,  że  ponosi  wszelką  odpowiedzialność  za  przestrzeganie  obowiązków 
określonych w ust. 1 i 2.
4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania i  wydawania śniadań o odpowiedniej  temperaturze, 
odpowiadającym wymogom smakowym i estetycznym.
5. Strony zgodnie ustalają, że śniadania dostarczane będą na podstawie codziennego zapotrzebowania,  
(z  uwzględnieniem śniadań „grupowych”)  przekazywanego przez  Zamawiającego (recepcja  hotelu)  w 
godz.  19:00 – 20:00 dnia poprzedzającego wydanie  śniadań, w formie faxu lub e-maila  na adres e-
mailowy podany przez Wykonawcę.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym, 
w szczególności zgodnie z przepisami BHP, p/poż, prawa ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach, 
a także zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem.

§ 2
Umowa zawarta jest na czas oznaczony tj. od dnia ……...2021 r. do dnia ……2022 r.

§ 3
1.  Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia wykona siłami własnymi/powierzy część za-

mówienia podwykonawcy, tj. ……..
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2.  Powierzenie  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcy  wymaga  uzyskania,  na  pisemny 
wniosek Wykonawcy, zgody Zamawiającego.

3.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu projekt 
umowy w brzmieniu jaki ma zostać podpisany z podwykonawcą, określający szczegółowo zakres 
powierzonych do wykonania prac wraz ze wskazaniem ich wartości stanowiącej wysokość wyna-
grodzenia podwykonawcy a także, jeżeli Zamawiający uzna to za konieczne, dokumenty potwier-
dzające kwalifikacje podwykonawcy.

4.  Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę wszystkich wy-
maganych dokumentów, nie wyrazi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uznaje się, że Zamawia-
jący wyraził zgodę na zawarcie umowy ze wskazanym podwykonawcą. Wyrażenie przez Zama-
wiającego zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
zawarcia w jej treści postanowień, o których mowa w ust. 7, ani nie oznacza potwierdzenia przez  
Zamawiającego wykonania tych zobowiązań.

5.  Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności.

6.  W umowie zawieranej z podwykonawcą, Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo umieszczać 
następujące postanowienia:

1) podwykonawca zastosuje się do postanowień niniejszej umowy na tyle, na ile one odno-
szą się do prac, jakie mają zostać przez podwykonawcę wykonane,

2) prawa i zobowiązania podwykonawcy, wynikające z zawartej z nim przez Wykonawcę 
umowy, nie mogą zostać przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego i Wykonawcy.

7.  Wykonanie prac przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykona-
nie obowiązków wynikających z niniejszej umowy i obowiązujących przepisów prawa. Niezależ-
nie od jakichkolwiek postanowień umów zawartych przez Wykonawcę z podwykonawcami, Wy-
konawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania podwykonawców, jak 
za własne.

8.  W razie, gdy podwykonawcy wystąpią do Zamawiającego z roszczeniami o wypłatę wynagrodze-
nia  za  wykonane prace,  Wykonawca zobowiązany jest  zwrócić  Zamawiającemu niezwłocznie 
wszelkie kwoty uiszczone przez Zamawiającego podwykonawcy. Realizacja tego zobowiązania 
przez Wykonawcę jest objęta przedmiotem umowy. Jeśli Wykonawca zaprzecza uprawnieniom 
podwykonawcy i na skutek tych zapewnień Zamawiający odmówi zapłaty na rzecz podwykonaw-
cy, Wykonawca zobowiązuje się do udziału w toczącym się sporze oraz zwrotu wszelkich związa-
nych z nim kosztów na rzecz Zamawiającego, w tym kwot uiszczonych na mocy orzeczenia są-
dowego.

9.  Wykonawca w ramach rozliczenia z Zamawiającym przedłoży wraz z fakturą, o której mowa w § 
5 ust. 1, pisemne oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu całej należnej kwoty, w związku z 
prawidłową realizacją części prac powierzonych przez Wykonawcę, pomniejszonej o ewentualne 
potrącenia wynikające z umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą oraz załączy dowody 
dokonania  tych płatności  (np.  potwierdzenie  przelewu).  W przypadku,  kiedy z  przedłożonego 
oświadczenia podwykonawcy wynika, że Wykonawca posiada zaległości w płatnościach wobec 
podwykonawcy, Zamawiający zatrzyma z faktury kwotę równą zaległościom Wykonawcy wobec 
podwykonawcy, wynikającą z oświadczenia tego podmiotu do czasu dostarczenia pisemnych do-
wodów na to, że roszczenia podwykonawcy zostały zaspokojone lub pisemnych przekonywują-
cych dowodów, że Wykonawca jest w uzasadniony sposób uprawniony do wstrzymania lub od-
mowy zapłaty tej kwoty oraz, że podwykonawca został powiadomiony o tych uprawnieniach Wy-
konawcy lub podwykonawcy.

10. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie 
może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy lub podwykonawcy faktury lub ra-
chunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub usługi.

§ 4
Strony ustalają, zgodnie ze złożoną ofertą, cenę brutto jednego:
a) śniadania indywidualnego w wysokości ………. PLN
słownie: ……………………….. w tym podatek od towarów i usług VAT w wysokości …%.
b) śniadania „grupowego” w wysokości ………. PLN
słownie: ……………………….. w tym podatek od towarów i usług VAT w wysokości …%.

§ 5
1. Rozliczenie  za  przedmiot  umowy nastąpi  na podstawie  faktur  wystawianych  przez  Wykonawcę w 

cyklach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca.
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2.Załącznikiem  do  wystawionej  faktury  będzie  pisemne  zestawienie  ilości  zgłoszonych  śniadań  (z 
rozbiciem  na  śniadania  indywidualne  i  „grupowe”)  na  każdy  dzień  miesiąca  (na  podstawie 
zestawienia sporządzonego przez pracowników recepcji  i potwierdzonego przez kierownika hotelu 
„Orbita”).

3. Należność oparta na wystawionej fakturze zostanie przelana na rachunek bankowy wskazany w tzw. 
„Białej liście podatników VAT”, w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury.

4. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił fakturę VAT bez podpisu Zamawiającego na 
fakturze.

5. Strony ustalają, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki w przypadku nieterminowej 
zapłaty.

§ 6
1.Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych:

a) w wysokości 10% wartości zamówienia w cenie brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy  z 
powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

b)  za  niewydanie  śniadania do godz.  10:00 – w wysokości  ceny brutto jednego śniadania  za każde 
nieterminowo wydane śniadanie.
2. Kary będą egzekwowane na podstawie not wystawionych przez Zamawiającego i będą potrącane przy  
zapłacie  faktury  wystawionej  przez  Wykonawcę,  na  co  przez  podpisanie  umowy  wyraża  zgodę 
Wykonawca.

3. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kar umownych:
a) w wysokości 10% wartości zamówienia w cenie brutto w razie odstąpienia przez Wykonawcę od 

umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, z zastrzeżeniem, 
o którym mowa w § 8 ust. 5 niniejszej umowy,

b) za odwołanie zlecenia – 1,00 zł za każde odwołane śniadanie.
4.  Przez  wartość  zamówienia  w  kwocie  brutto  rozumie  się  sumę  ceny  brutto  5400  śniadań 
indywidualnych i 1800 śniadań „grupowych” (cenę oferty), tj. ……………….. zł.
5.  W  przypadku,  gdy  potrącenie  kary  umownej  z  wynagrodzenia  Wykonawcy  nie  będzie  możliwe, 
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania 
noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.
6.  Jeżeli  wysokość  kar  umownych  nie  pokrywa  poniesionej  szkody,  strony  mogą  dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego.

§ 7
1. Poza przypadkami określonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, Stronom przysługuje 
prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości
o wystąpieniu okoliczności wskazanej poniżej:

1) w przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do świadczenia usługi lub przerwania jej wyko-
nywania na okres dłuższy niż 2 dni robocze i bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wy-
znaczonego przez Zamawiającego na usunięcie naruszeń;

2) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonywaniu usługi i bez-
skutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie 
naruszeń;

3.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku 21-dniowej zwłoki Zamawiającego 
w zapłacie wynagrodzeń za co najmniej dwa cykle rozliczeniowe, w terminie 30 dni od zaistnienia w/w 
okoliczności.
4. Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od Umowy przez jedną ze Stron, na podstawie któregokolwiek  
z postanowień Umowy, wywiera skutek na przyszłość, w dniu wskazanym przez Stronę odstępującą od 
Umowy, jednakże nie wcześniej niż w dniu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez dru-
gą Stronę, nie naruszając stosunku prawnego łączącego Strony na podstawie Umowy w zakresie już wy-
konanego przedmiotu Umowy.
5. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawar-
cia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa pań-
stwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okoliczno-
ściach. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne odszkodowanie. Otrzyma tylko wynagrodzenie za 
dostawy wykonane do chwili odstąpienia od umowy.
6. W przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego związa-
nych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowią-
zany jest niezwłocznie przystąpić do sporu lub wstąpić w miejsce Zamawiającego w takim sporze.
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§ 8
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem 

nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której do-

konano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w 
art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Przewidywane zmiany w treści niniejszej umowy:
1)  Jeżeli nastąpi ustawowa zmiana wysokości podatku VAT – w takim przypadku wynagrodzenie brutto 
Wykonawcy ulegnie zmianie, wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian.
2) Jeśli w ramach wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca korzysta z zaso-
bów podmiotu trzeciego, który będzie brał udział w realizacji części zamówienia jako podwykonawca – 
Zamawiajmy dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy, jeśli wykaże on, że posiada co najmniej takie 
doświadczenie jakie wymagane było dla spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia.
4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie adre-

su siedziby i o każdej innej zmianie w działalności Wykonawcy, mogącej mieć wpływ na realizację  
umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty 
mogące wyniknąć wskutek zaniechania.

5. Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z 
dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

§ 9
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i wykonawcze do niej.
2. Do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

      WYKONAWCA                                                                                                     ZAMAWIAJĄCY
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