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ZP/ 18 /2020 Załącznik nr 2 do Zaproszenia 

Wzór umowy 

Umowa nr            /2020 

zawarta w  dniu ……………………….. w Warszawie pomiędzy: 

Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym  Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74, 

wpisaną  do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000456064,  REGON 146613264,NIP 

524-27-58-370, kapitał zakładowy 62 965 000,00 zł, zwaną dalej "Zamawiającym", 

reprezentowaną przez:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

a 

………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………… 

zwanym/ą dalej „Wykonawcą” 

reprezentowanym/ą przez:  

………………………………………………………………………. 

 

Umowa zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych      

(Dz. U. z 2019, poz. 1843). 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY I JEGO REALIZACJA 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Transport posiłków dla pacjentów z 

kuchni zakładowej z Zakładu przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie do Zakładu przy                          

ul. Szubińskiej 4 w Warszawie należących Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z 

o.o.  

2. Umowa zostaje zawarta na podstawie przyjętej przez Zamawiającego pisemnej oferty Wykonawcy 

z dnia ……………….. . 

3. Wykonawca oświadcza, że: 

1) przed złożeniem oferty Zamawiającemu, zapoznał się z wszystkimi warunkami, które są 

niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez 

Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów; 

2) posiada zaplecze techniczne i osobowe oraz doświadczenie i wiedzę niezbędne do realizacji 

przedmiotu umowy z dochowaniem należytej staranności. 

3) zobowiązuje się świadczyć swoje usługi na rzecz Zamawiającego z dołożeniem najwyższej 

staranności, a w szczególności przepisów Ustawy z dn. 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywieniu (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 284,285). 

4. Wykonawca oświadcza, że będzie świadczył usługę na rzecz Zamawiającego przez 365 dni w roku. 
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§ 2 

ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi w zakresie: 

a). Transportu posiłków dla pacjentów z kuchni zakładowej z Zakładu przy ul. Mehoffera 72/74 w 

Warszawie do Zakładu przy ul. Szubińskiej 4 w Warszawie należących SCOL Sp. z o.o. 

b). Codziennego przewozu posiłków przez 365 dni w roku (od poniedziałku do niedzieli, a także w 

dni świąteczne) dwa razy dziennie: rano – przewóz śniadania, w południe – przewóz obiadu razem 

z kolacją. Przewóz żywności będzie realizowany w pojemnikach Zamawiającego. Szczegółowe 

godziny zostaną ustalone z przedstawicielem Zamawiającego w Zał. nr 2 do niniejszej umowy. 

c). W ramach usługi Wykonawca odbierze posiłki z kuchni Zakładu przy ul. Mehoffera 72/74 w 

Warszawie i dowiezie do Zakładu przy ul. Szubińskiej 4 w Warszawie. 

d). Żywność zostanie wniesiona przez Wykonawcę na wskazane przez Zamawiającego miejsce. 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia swojej usługi na rzecz Zamawiającego z dołożeniem 

najwyższej staranności. 

2. Transport odbywać się będzie samochodem przystosowanym do przewozu żywności z ustawowym 

pozwoleniem Sanepidu, stanowiącym Zał. nr 3 do niniejszej umowy. 

3. Od momentu załadunku do momentu rozładunku Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utratę, 

ubytki lub uszkodzenie przewożonych towarów. W tym samym okresie obciąża go ryzyko 

przypadkowej utraty towarów. 

4. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów pośrednich, takich jak: amortyzacja samochodu, opłaty 

podatkowe, paliwo, naprawy oraz zatrudnianie pracowników. 

§ 4 

Integralną częścią niniejszej umowy jest: 

1. Formularz ofertowo- cenowy z Oświadczeniami Wykonawcy stanowiący Zał. nr 1 do umowy. 

§ 5 

WARTOŚĆ UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Za wykonanie usługi Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie: 

Wartość całkowita przedmiotu umowy:  

1) netto: …………………zł (słownie: …………………………………………………………………….…………………….) 

2) Vat (…….%) ……………zł (słownie: …………………………………………………………………….…………………….)  

3) brutto: …………………zł (słownie: …………………………………………………………………….…………………….), 

na podstawie Formularza ofertowo- cenowego z Oświadczeniami Wykonawcy, stanowiącego 

Zał. nr 1 do umowy. 

2. Zapłata za usługę cząstkową – w każdym miesiącu - nastąpi każdorazowo przelewem na konto 

Wykonawcy podane w niniejszej umowie: Nr ………………………………………………………………………………, 
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na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę, po zweryfikowaniu jej przez 

Zamawiającego, w ciągu 30 dni od daty wpływu.  

3. Kwota podana w § 5 ust. 1 obejmuje całkowitą wartość przedmiotu umowy i zawiera wszystkie 

określone prawem podatki oraz wszystkie inne koszty związane z realizacją umowy. 

4. Za datę zapłaty strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie 

przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy. 

§ 6 

KARY UMOWNE 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

umownych, w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:  

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznej wartości brutto 

umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, za każdy dzień niezrealizowania usługi.   

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% łącznej wartości brutto 

umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3,  za każde opóźnienie powyżej pół godziny w stosunku 

do ustalonego z przedstawicielem Zamawiającego harmonogramu godzinowego świadczenia 

usługi. 

3) Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę umowną w wysokości 15% łącznej wartości brutto 

umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3,  gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego. 

4) Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę umowną w wysokości 15% łącznej wartości brutto, 

o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3  gdy Zamawiający rozwiąże lub odstąpi od umowy z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy. 

5) Kara umowna będzie płatna w terminie 7 dni od daty doręczenia noty obciążeniowej lub 14 dni 

od momentu wystawienia noty. W przypadku nieuregulowania w wymaganym terminie kara 

będzie potrącona z bieżących płatności.  

6) Każda ze Stron może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych na zasadach ogólnych. 

7) Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar z bieżących płatności. 

§ 7 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

Umowa została zawarta na okres: 365 dni od dnia podpisania umowy, tj. od dnia 27.04.2020r. do 

dnia 26.04.2021r. 

 

§ 8 

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 

1. Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian do postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty dotyczące następujących sytuacji:  
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1) zaistnieją okoliczności skutkujące koniecznością dokonania zmian, których nie można było 

przewidzieć w momencie zawierania umowy a są one korzystne dla Zamawiającego, przy czym 

zmiany te nie mogą wpływać na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

2) jeżeli Wykonawca zmienił dane firmy (np. w wyniku przekształceń, przejęć itp.) możliwe jest 

sporządzenie aneksu do umowy zmieniającego dane firmy; 

3) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych, mających zastosowanie przy 

udzielaniu zamówień publicznych, treść umowy będzie zmieniała się stosownie do 

wprowadzonych rozwiązań prawnych; 

2. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy  

w stosunku do treści oferty, poza wskazanymi powyżej, gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający 

udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 

a)  w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 

pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

podwykonawców: 

3. Każda ze zmian wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego i Wykonawcy oraz zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9 

ROZWIĄZANIE LUB ODSTĄPIENIE OD  UMOWY 

1. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego za pisemnym wypowiedzeniem z 

wyprzedzeniem 1 miesiąca kalendarzowego.  

2. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym w sytuacji, gdy 

Wykonawca realizuje usługę z opóźnieniem, które zdarzyło się co najmniej 3 krotnie w ciągu 

miesiąca licząc od pierwszego dnia realizacji umowy, Wykonawca nie zrealizował transportu 

żywności co najmniej 2 krotnie, nie dysponuje aktualnym pozwoleniem Sanepidu oraz gdy 

realizuje transportu żywności nie przestrzegając wymogów sanitarnych. 

3. 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. W 

takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej 

części umowy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy: 

1) zostanie zgłoszona upadłość Wykonawcy, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

3) Wykonawca przerwał realizację usługi, 
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4) złożona przez Zamawiającego reklamacja bez uzasadnienia nie zostanie uwzględniona przez 

Wykonawcę,  

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

§ 10 

1. Strony umowy zgodnie oświadczają, iż pisemna korespondencja między  

nimi kierowana będzie na adresy podane w komparycji Umowy.  

2. Bieżąca komunikacja Stron w trakcie realizacji Umowy może odbywać  

się telefonicznie, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem faksu. W tym celu Strony podają 

następujące numery telefonów i adresy poczty elektronicznej: 

3. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy: 

ze strony Zamawiającego jest …………………………………. 

      ze strony Wykonawcy jest  ……………………………………….  

 

Zamawiający: Wykonawca:  

Tel:  Tel:  

Fax:  Fax:  

Poczta elektroniczna:  
 

Poczta elektroniczna: 
 

 

4. Każda ze Stron ma obowiązek niezwłocznie, powiadomić drugą Stronę o zmianie adresu 

korespondencyjnego lub danych kontaktowych o jakich mowa w ust. 1, 2 oraz 3  

pod rygorem uznania korespondencji skierowanej na ostatni znany adres lub numer faksu Strony 

za doręczoną.  

5. Korespondencję, pod warunkiem wysłania jej na prawidłowy adres uznaje się za doręczoną w dniu: 

1) dokonania pierwszej adnotacji po odmowie podjęcia przesyłki (lub adnotacji równoważnej), 

2) drugiego awizowania przesyłki w przypadku jej niepodjęcia w terminie, 

3) w dniu wysłania wiadomości pocztą elektroniczną lub wysłania pisma 

za pośrednictwem faksu. 

6. Każda ze Stron zobowiązuje utrzymywać prawidłowo funkcjonującą infrastrukturę techniczną, 

niezbędną do komunikacji telefonicznej, faksowej oraz poprzez pocztę elektroniczną.  

 

§ 11 

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. (tj. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 12 

Wykonawca nie przeniesie żadnych wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez 
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pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 13 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd Powszechny 

właściwy  miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 14 

KLAUZULA JAWNOŚCI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 

dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią 

informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429), która podlega udostępnianiu w trybie 

przedmiotowej ustawy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany przetwarzając dane osobowe do stosowania przy ich przetwarzaniu 

przepisów ustawy  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 

1781). 

3. W związku z realizacją niniejszej umowy Wykonawca: 

a) zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony przetwarzanych danych osobowych 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym RODO; 

b) ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z przepisami, o których 

mowa w pkt 1; 

c) w przypadku przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych - oświadcza, 

że systemy informatyczne, w których przetwarzane będą dane osobowe spełniają wymogi 

zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 

2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące  

do przetwarzania danych osobowych; 

d) zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu realizacji umowy; 

e) zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Ochrony Danych  

Osobowych Zmawiającego o stwierdzeniu prób lub faktów naruszenia poufności 

przetwarzanych danych osobowych; 

f) w przypadku stwierdzenia zdarzeń, o których mowa w pkt 5, zobowiązuje się umożliwić 

Zamawiającemu prowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych; 

g) zobowiązuje się po zakończeniu prac związanych z realizacją umowy, zwrócić Zamawiającemu 

- oraz Inspektorowi Ochrony danych Osobowych, wszelkie zbiory danych osobowych, zarówno 

te w formie papierowej, jak i elektronicznej, które zostały przekazane przez Zamawiającego w 

celu realizacji przedmiotu umowy; 

h) zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu imiennej listy pracowników, którzy będą mieli 

dostęp do powierzonych danych osobowych w związku z realizacją umowy; 

i) zobowiązuje się do uzyskania od swoich pracowników oświadczeń o zachowaniu w poufności 

danych osobowych i innych informacji stanowiących tajemnicę służbową, jaką uzyskali  

w trakcie wykonywania na rzecz Zamawiającego. 

4. Zamawiający informuje, że jest administratorem danych osobowych osób upoważnionych  

do reprezentowania Wykonawcy oraz pracowników Wykonawcy, podanych w związku  

z podpisaniem i wykonaniem niniejszej umowy.  

5. Zamawiający przetwarza dane osobowe osób reprezentujących Wykonawcę oraz pracowników 

Wykonawcy w celu realizacji umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 
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zawarcie i wykonanie umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu 

realizacji umowy.  

6. Wykonawca informuje, że jest administratorem danych osobowych osób upoważnionych  

do reprezentowania Zamawiającego oraz pracowników Zamawiającego, podanych w związku  

z podpisaniem i wykonaniem niniejszej umowy.  

7. Wykonawca przetwarza dane osobowe osób reprezentujących Zamawiającego oraz pracowników 

Zamawiającego w celu realizacji umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 

zawarcie i wykonanie umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu 

realizacji umowy.  

8. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie trwania umowy, a po jej zakończeniu przez czas 

wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.  

9. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, 

przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  

10. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może 

zwrócić się do administratora danych osobowych z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od 

powyższego każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

11. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy 

informatyczne Zamawiającego i Wykonawcy oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą 

działalnością Zamawiającego i Wykonawcy – na mocy stosownych umów powierzenia 

przetwarzania danych osobowych oraz przy zastosowaniu stosowania przez ww. podmioty 

adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych 

osobowych.  

12. Niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 

informacji niejawnych oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz RODO, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w 

tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaną umową, a w szczególności 

mających wpływ na stan bezpieczeństwa chronionych obiektów, za wyjątkiem sytuacji, w których 

informacje takie stanowiłyby informacje publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej lub ich podanie wymagane byłoby przez 

organy władzy publicznej stosownie do przepisów odrębnych. 

13. W zakresie obowiązku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 

za działania bądź zaniechania osób, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu przedmiotu 

umowy. 

14. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, wiąże Wykonawcę zarówno w okresie obowiązywania 

umowy, jak też po jej wygaśnięciu, stwierdzeniu jej nieważności lub odstąpieniu od niej przez 

Zamawiającego. 

 

§ 15 

Jakiekolwiek zmiany w umowie mogą zostać dokonane tylko za pisemną zgodą stron, pod rygorem 

nieważności. 

§ 16 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron. 
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Załączniki: 

1. Formularz ofertowo- cenowy Wykonawcy z dnia ………….. 

2. Harmonogram godzinowy dziennego świadczenia usługi. 

3. Zaświadczenie z Sanepidu. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                      WYKONAWCA 

 

 

Załącznik nr 2 do umowy SCOL /…………. / 2020 

 

 

Harmonogram godzinowy dziennego świadczenia usługi 

Transport posiłków 

 

 
Dzień 

tygodnia 

 
Transport śniadań 

 
z kuchni zakładowej przy ul. Mehoffera 

72/74 do ZOL przy ul. Szubińskiej 4  
w Warszawie  

 
GODZINY ODBIORÓW 

 
Transport obiadów wraz z kolacją  
 

z kuchni zakładowej przy  
ul. Mehoffera 72/74 do ZOL przy  

ul. Szubińskiej 4 w Warszawie 
 

GODZINY ODBIORÓW 
 

 
PONIEDZIAŁEK 
 

  

 
WTOREK 
 

  

 
ŚRODA 
 

  

 
CZWARTEK 
 

  

 
PIĄTEK 
 

  

 
SOBOTA 
 

  

 
NIEDZIELA 
 

  

 


