
Załącznik 4 do Ogłoszenia o zamówieniu

Umowa Nr ………

zawarta dnia ………..pomiędzy:

Zawarta  w  dniu  ..........................  w  Lublinie,  pomiędzy  Gminą  Lublin
z  siedzibą  w  Lublinie,  Plac  Króla  Władysława  Łokietka  1,  20-109  Lublin,  NIP:
9462575811, Regon: 431019514, reprezentowaną przez:
Panią Bożenę Mazur – Dyrektora Przedszkola nr 85 w Lublinie przy ul. Onyksowej 8,
działającą w oparciu  o Zarządzenie nr 62/9/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia  
1  września  2017  r.  w  sprawie  udzielenia  pełnomocnictwa  Pani  Bożenie  Mazur  -
Dyrektorowi Przedszkola Nr 85 w Lublinie, ul. Onyksowa 8,  zwanym w dalszej części
umowy  „Zamawiającym”

a
……………………..

……………………
zwanym dalej „Wykonawcą”, 

Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne
w oparciu o art. 138o zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z   2019 r. Poz. 1843 z późn. zm.), w wyniku którego oferta
Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 1
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest  usługa cateringowa w zakresie przygotowania i
dostawy dziennych zestawów posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek
z napojami) dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 85 w Lublinie
w 2021 roku.

2. Zakres  zamówienia  obejmuje  szacunkową  dostawę  do  22320  zestawów
posiłków.  Zamawiający  informuje,  iż  do  przedszkola  zapisanych  jest  112
dzieci.  Zamawiający  podkreśla,  iż  ilość  zestawów  posiłków  będzie  się
zmieniać w zależności od dziennej frekwencji dzieci.

3. Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  określa  załącznik  nr  1  –
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

§ 2
Termin realizacji umowy

1. Strony ustalają, iż  rozpoczęcie  realizacji przedmiotu umowy nastąpi od dnia
02.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. 

2. Zamawiający informuje,  iż  w miesiącu lipcu usługa nie  będzie realizowana
natomiast w miesiącu sierpniu usługa będzie realizowana w ilości wskazanej
przez Zamawiającego.

§ 3
Wartość umowy

1. Łączna wartość zamówienia nie może przekroczyć kwoty: …………………. zł
brutto  (słownie  brutto:  ………………….),  w  tym  netto  ……………  zł  oraz
należny podatek VAT w wysokości ……………..

2. Zamawiający zapłaci  Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie dostarczone
zestawy posiłków w wysokości obliczonej na podstawie ceny jednego zestawu
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posiłku wskazanego w ust. 3.
3. Koszt dostarczenia jednego zestawu dziennego posiłku (śniadanie, obiad –

zupa i drugie danie, podwieczorek wraz z napojami) wynosi ……...............zł
brutto  (słownie:  ………………………………....zł) w tym ……….…% podatku
VAT,  tj.  …………………...……zł  (słownie:  ……………………………...
………………..……………..…………………….……. zł).

4. Kwota  wymieniona  w  ust.  3  obejmuje  wszystkie  koszty  związane
z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania, a w szczególności:

1) koszt produktów,
2) koszt przygotowania posiłków
3) koszt dowozu posiłków do Przedszkola.

5. Wykonawcy,  w  przypadku  gdy  łączna  ilość  zamówionych  w  okresie
świadczenia usług posiłków będzie mniejsza od planowanej, nie przysługuje
żadne  roszczenie  finansowe  w  stosunku  do  Zamawiającego.  Zamawiający
zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej ilości zamówienia w okresie
realizacji umowy.

§ 4
Warunki płatności i dane do faktury

1. Należność  za  wykonanie  i  dostawy  posiłków  będzie  płatna  przelewem  na
rachunek bankowy Wykonawcy o nr …..............................................................
w terminie do 14 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionych faktur zgodnie z
ilością  rzeczywiście  dostarczonych  posiłków  w  okresach  miesięcznych,  w
oparciu o cenę jednostkową zestawów dziennego posiłku (śniadanie, obiad,
podwieczorek z napojami) wskazaną w § 3 ust. 3 .

2. W  miesiącu  grudniu  ilość  wydanych  posiłków  ustali  się  według  stanu
obecności dzieci na dzień 28.12.2021 r. i poda ten stan do końca miesiąca, w
celu wystawienia faktury VAT w tym dniu z terminem zapłaty do 31.12.2021 r.

3. Dane do faktury: 
Nabywca: Gmina Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin,  
NIP:  9462575811.  Odbiorca:  Przedszkole  nr  85,  ul.  Onyksowa  8,  20-582
Lublin.

4. Z tytułu  realizacji  zamówienia Wykonawca oświadcza,  iż wyśle/nie  wyśle*
ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w sposób , o którym mowa w art. 4
ust.1 ustawy z dnia z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie  publiczno-prywatnym  (Dz.  U  z  2018  r.  poz.  2191)
z uwzględnieniem właściwego numeru GLN 5907653872624 Zamawiającego.
* niepotrzebne skreślić 

§ 5
Odpowiedzialność Wykonawcy

1. Wykonawca  ponosi  całkowitą  odpowiedzialność  za  szkody  wyrządzone
Zamawiającemu i  osobom trzecim korzystających z posiłków dostarczanych
przez Wykonawcę.

2. Wykonawca  będzie  przygotowywał  i  dostarczał  posiłki  zachowując  wymogi
sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz
weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.

3. W  przypadku  wystąpienia  zatruć  spowodowanych  złą  jakością  posiłków
Wykonawca zobowiązany jest  pokryć  wszelkie  koszty  dotyczące leczenia  i
przeprowadzenia  wszelkich  koniecznych  zabiegów  sanitarnych,  w  tym
dezynfekcji  i  dezaktywacji  oraz  do  wypłaty  wszelkich  roszczeń
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odszkodowawczych  będących  wynikiem  zatrucia,  kierowanych  do
poszkodowanych.

4. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  natychmiastowego  informowania
Zamawiającego o zagrożeniach dla ciągłości dostaw objętych zamówieniem.

§ 6
Zmiany umowy

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej  umowy w stosunku do
treści  oferty,  na  podstawie  której  dokonano  wyboru  Wykonawcy,  z
zastrzeżeniem ust. 2.

2. Strony przewidują możliwość wprowadzenia następujących zmian w umowie: 
1) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku

zmiany:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub lub

zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu  za  pracę  -  jeżeli  zmiany  te  będą
miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu
umowy;

c) zmiany   zasad   podlegania   ubezpieczeniom   społecznym   lub
ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub  wysokości  składki  na
ubezpieczenia  społeczne  i  zdrowotne  -  jeżeli  zmiany  te  będą
miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu
umowy;

d)  zmiany   zasad   gromadzenia   i    wysokości    wpłat   do
pracowniczych   planów kapitałowych,   o   których   mowa   w
ustawie   z   dnia   4   października   2018 r.   o pracowniczych
planach  kapitałowych  (Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  2215)   -  jeżeli
zmiany  te  będą  miały  wpływ  na  koszty  wykonania  przez
Wykonawcę przedmiotu umowy;

2) liczby  dzieci  uczęszczających  do  Przedszkola  wraz  z  jednoczesną
zmianą zamawianych zestawów posiłków;

3) zmniejszenie  zakresu  przedmiotu  umowy,  w  przypadku,  gdy  jego
wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym wraz
z  jednoczesnym  zmniejszeniem  wynagrodzenia  za  wykonanie
przedmiotu umowy;

3. Zmiany  umowy  przewidziane  w  ust.  2  dopuszczalne  są  w  następujących
warunkach:

1) Ad pkt 1) –  zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy:
a) ad lit. a) - zmiana wysokości wynagrodzenia będzie odnosić się

wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z
terminami ustalonymi niniejszą umową, po dniu wejścia w życie
przepisów  zmieniających  stawkę  podatku  od  towarów  i  usług
oraz  wyłącznie  do  części  przedmiotu  umowy,  do  której
zastosowanie  znajdzie  zmiana  stawki  podatku  od  towarów
i usług; wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a stawka
i kwota podatku VAT oraz wartość wynagrodzenia brutto ulegną
zmianie  odpowiednio  do  nowych  przepisów;  wniosek
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Wykonawcy  o  dokonanie  zmiany  wysokości  wynagrodzenia,
winien  zawierać  pełne  faktyczne  uzasadnienie  obejmujące
sposób oraz wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie
powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła
bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania zamówienia
uzasadniająca  zmianę  wysokości  wynagrodzenia  należnego
Wykonawcy. Wykonawca winien dodatkowo wykazać jaką część
ceny  jednostkowej  stanowią  koszty  pracy  ponoszone  przez
Wykonawcę  w  trakcie  realizacji  zamówienia  oraz  jak  zmiana
przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów;

b) ad lit.  b)  zmiana wysokości wynagrodzenia będzie obejmować
wyłącznie  część  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy,
w  odniesieniu  do  której  nastąpiła  zmiana  wysokości  kosztów
wykonania  umowy  przez  Wykonawcę  w  związku  z  wejściem
w  życie  przepisów  zmieniających  wysokość  minimalnego
wynagrodzenia  za  pracę  albo  wysokość  minimalnej  stawki
godzinowej;  wynagrodzenie  Wykonawcy  ulegnie  zmianie
o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku
ze  zwiększeniem  wysokości  wynagrodzeń  pracowników
świadczących dostawy do wysokości aktualnie obowiązującego
minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  do  wysokości
aktualnie  obowiązującej  minimalnej  stawki  godzinowej,
z  uwzględnieniem wszystkich  obciążeń  publicznoprawnych  od
kwoty  wzrostu  minimalnego  wynagrodzenia  albo  od  kwoty
wzrostu  minimalnej  stawki  godzinowej;  kwota  odpowiadająca
wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do
części  wynagrodzenia  pracowników  świadczących  roboty,
o  których  mowa  w  zdaniu  poprzedzającym,  odpowiadającej
zakresowi, w jakim wykonują oni roboty bezpośrednio związane
z  realizacją  przedmiotu  niniejszej  umowy;  do  wniosku
o  dokonanie  zmiany  wysokości  wynagrodzenia,  Wykonawca
zobowiązany  jest  dołączyć  dokumenty,  z  których  będzie
wynikać,  w  jakim  zakresie  zmiany  te  mają  wpływ  na  koszty
wykonania  niniejszej  umowy  tj.  pisemne  zestawienie
wynagrodzeń.  Wykonawca  winien  dodatkowo  wykazać  jaką
część  ceny  jednostkowej  stanowią  koszty  pracy  ponoszone
przez  Wykonawcę  w  trakcie  realizacji  zamówienia  oraz  jak
zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów;

c) ad lit.  c)  zmiana wysokości  wynagrodzenia będzie obejmować
wyłącznie  część  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy,
w  odniesieniu  do  której  nastąpiła  zmiana  wysokości  kosztów
wykonania  umowy  przez  Wykonawcę  w  związku  z  wejściem
w  życie  przepisów  dokonujących  zmian  w  zakresie  zasad
podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu  lub  w  zakresie  wysokości  stawki  składki  na
ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne;  wynagrodzenie
Wykonawcy  ulegnie  zmianie  o  kwotę  odpowiadającą  zmianie
kosztu  Wykonawcy  ponoszonego  w  związku  z  wypłatą
wynagrodzenia  pracownikom  świadczącym  roboty;  kwota
odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się
wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących
roboty,  o  których  mowa  w  zdaniu  poprzedzającym,

DP.261.1.2020 Załącznik 4 do Ogłoszenia o zamówieniu Str. 4 z 8



odpowiadającej  zakresowi,  w  jakim  wykonują  oni  roboty
bezpośrednio  związane  z  realizacją  przedmiotu  niniejszej
umowy;  do  wniosku  o  dokonanie  zmiany  wysokości
wynagrodzenia,  Wykonawca  zobowiązany  jest  dołączyć
dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany
te mają wpływ na koszty wykonania niniejszej umowy tj. pisemne
zestawienie  wynagrodzeń  (zarówno  przed  jak  i  po  zmianie)
pracowników świadczących  dostawę,  wraz  z  kwotami  składek
uiszczanych  do  ZUS  /  KRUS  w  części  finansowanej  przez
Wykonawcę,  z  określeniem  zakresu  (części  etatu),  w  jakim
wykonują  oni  dostawy  bezpośrednio  związane  z  realizacją
przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej
temu zakresowi.  Wykonawca winien  dodatkowo wykazać jaką
część  ceny  jednostkowej  stanowią  koszty  pracy  ponoszone
przez  Wykonawcę  w  trakcie  realizacji  zamówienia  oraz  jak
zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów; 

d) ad lit. d)  jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
przez  Wykonawcę  przedmiotu  umowy  Wykonawca  winien
wykazać bezpośredni lub pośredni   wpływ   tych   zmian   na
koszty   wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wykaże, że
zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia, wraz z
pełnym  uzasadnieniem  i  wskazaniem  procentowego  wzrostu
tych  cen.  Wykonawca  winien  dodatkowo  wykazać  jaką  część
ceny  jednostkowej  stanowią  koszty  pracy  ponoszone  przez
Wykonawcę  w  trakcie  realizacji  zamówienia  oraz  jak  zmiana
przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów;

2) w  przypadku  zmiany  ilości  dzieci  uczęszczających  do  Przedszkola
zmianie  ulegnie  ilość  zamawianych  zestawów  posiłków  wraz
z  proporcjonalną  zmianą  wysokości  wynagrodzenia,  zakres  zmian
będzie  proporcjonalny  do   okoliczności,  z  jakich  wynikać  będzie
uzasadniona  potrzeba  Zamawiającego  wynikająca  ze  zmiany  liczby
dzieci  uczęszczających  do  Przedszkola,  jednakże  przedmiotowa
zmiana może zostać dokonana w przypadku zaistnienia okoliczności,
których,  przy  zachowaniu  należytej  staranności  nie  dało  się
przewidzieć, w okresie przygotowywania i prowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego. 

3) Ad  pkt  3)  zmniejszenie  zakresu  przedmiotu  umowy  w  granicach
uzasadnionego  interesu  publicznego  wraz  z  zmniejszeniem
wynagrodzenia  Wykonawcy  określonego  w  §  4  ust.  1  umowy,
odpowiednio do wartości zmniejszonego zakresu zamówienia;

4. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 2 i 3, dopuszczalna jest zmiana
postanowień zawartej umowy w okolicznościach  i na warunkach określonych
w art. 144 ust. 1 pkt 2 - 3, pkt 4 lit. b) – c), pkt 5 - 6 oraz w ust. 1a – 1e ustawy
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2019 poz.
1843).

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących
wysokości  kosztów   pracy  przedstawionych    przez   Wykonawcę  na
podstawie   ust.  3,  pkt 1  lit.  b)  ,  c)  oraz d).  W szczególności  Wykonawca
będzie zobowiązany do przedstawienia na żądanie Zamawiającego kalkulacji
kosztów  składających  się  na  stawkę  jednostkową  wraz  z  dowodami
potwierdzającymi  ponoszenie  poszczególnych  rodzajów  kosztów  przez
Wykonawcę.
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§ 7
Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy

w wysokości  10  % wartości  umowy  brutto  określonej  w  §  3  ust.  1
niniejszej umowy,

2) w przypadku zwłoki w dostarczaniu zamówionych posiłków względem
terminów, o których mowa w pkt. 8 załącznika nr 1 do niniejszej umowy
-  w  wysokości  10  %  wartości  zamawianych  zestawów  posiłków  za
każdą  rozpoczętą  godzinę  zwłoki.  W  sytuacji  zwłoki  w  dostawie
posiłków dłuższej niż 1 dzień Wykonawca zobowiązany będzie również
pokryć  koszt  przygotowania  oraz  dostawy  dziennych  zestawów
posiłków u innego podmiotu za każdy dzień przerwy w ich dostawie;

3) w  przypadku  dostawy  posiłków  niespełniających  wymagań
jakościowych, o których mowa w pkt. 10 załącznika nr 1 do niniejszej
umowy - w wysokości 40 % wartości zamówionych zestawów posiłków;

4) w przypadku dostawy posiłków niespełniających wymagań ilościowych,
o  których  mowa  w  pkt.  13  załącznika  nr  1  do  niniejszej  umowy
- w wysokości 40 % wartości zamówionych zestawów posiłków;

5) w przypadku dostawy posiłków niezgodnych z ustalonym jadłospisem,
o  którym  mowa  w  pkt.  18  załącznika  nr  1  do  niniejszej  umowy
- w wysokości 40 % wartości zamówionych zestawów posiłków;

6) w przypadku wystąpienia sytuacji, o której  mowa w pkt. 23 załącznika
nr 1 do niniejszej umowy - tj. w przypadku zwrotu posiłków Wykonawca
w wysokości  1%  wartości  umowy  brutto  określonej  w  §  3  ust.  1
niniejszej umowy;

7) w przypadku realizacji przedmiotu umowy w sposób niezgodny z pkt. 6,
7, 11, 12, 14, 15, 16, 17 oraz 19 załącznika nr 1 do niniejszej umowy
w  wysokości  5  %  wartości  umowy  brutto  określonej  w  §  3  ust.  1
niniejszej umowy.

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego
mu  wynagrodzenia.   W  przypadku  braku  możliwości  potrącenia  kary
z wynagrodzenia Wykonawcy, kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od
dnia  doręczenia  Wykonawcy  noty  księgowej  określającej  wysokość  kar
umownych.

3. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umowną za  odstąpienie  od  umowy
z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wartości umowy
brutto  określonej  w  §  3  ust.  1  niniejszej  umowy z  zastrzeżeniem,  sytuacji
określonej w § 8 ust. 1.

4. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 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,  lub  dalsze  wykonanie  umowy  może  zagrozić
istotnemu  interesowi  bezpieczeństwa  państwa  lub  bezpieczeństwu
publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni  od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy o którym mowa w ust. 1 Wykonawca ma

DP.261.1.2020 Załącznik 4 do Ogłoszenia o zamówieniu Str. 6 z 8



prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego za rzeczywiście dostarczone
posiłki  do dnia odstąpienia od umowy.

3. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  natychmiastowego  odstąpienia  od
umowy z winy Wykonawcy z zachowaniem uprawnień, o których mowa w § 7
ust.  1.  w  szczególności  w  przypadku  zaistnienia  jednej  z  poniższych
okoliczności:

1) wartość zgłaszanych przez Zamawiającego reklamacji, o których mowa
w  pkt.  23  załącznika  nr  1  do  niniejszej  umowy  w  przekroczy  3  %
łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1;

2) Wykonawca nie  rozpoczął  dostaw dziennych zestawów posiłków lub
przerwał ich realizację i nie wznowił przez okres dłuższy niż 5 dni;

3) Wykonawca  w  sposób  bezzasadny  nie  uwzględnia  reklamacji
Zamawiającego, o których mowa w pkt. 23 załącznika nr 1 do niniejszej
umowy;

4) Wykonawca  z  przyczyn  leżących  po  jego  stronie  Wykonawca  nie
wywiązuje  się z postanowień zawartej umowy.;

5) Wykonawca  w  trakcie  realizacji  umowy  narusza  normy  i  przepisy
sanitarno-epidemiologiczne,

6) w przypadku uchylenia,  zmiany lub stwierdzenia nieważności  decyzji
administracyjnej,  której  skutkiem  jest  uniemożliwienie Wykonawcy
zgodnej  z  przepisami  prawa  produkcji  oraz  dostawy  posiłków  –  w
sytuacji, gdy powyższe nastąpiło z przyczyn zależnych od Wykonawcy
Zamawiającemu przysługuje uprawnienie, o którym mowa w § 7 ust. 1
pkt. 1). 

4. W  razie  naruszenia  postanowień  niniejszej  Umowy  każda  ze  stron  jest
uprawniona  do  odstąpienia  od  Umowy  za  jednomiesięcznym  okresem
wypowiedzenia, z wyjątkiem okoliczności wskazanych w ust. 3.

5. Odstąpienie od umowy będzie wywierało skutek pomiędzy stronami umowy
z momentem doręczenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie
wywierało  skutek  na  przyszłość,  przy  zachowaniu  w  pełni  przez
Zamawiającego wszystkich uprawnień, które Zamawiający nabył przed datą
złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w tym w szczególności uprawnień z kar
umownych i odszkodowania.

§ 9 
Postanowienia końcowe

1. Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy, będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą  Umową będą miały  zastosowanie
obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w szczególności ustawy Kodeks
Cywilny.

3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy. 

Załączniki do umowy:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
2. Protokół reklamacji 
3. Kosztorys wyceny usługi cateringowej
4. Wzór jadłospisu

           ZAMAWIAJĄCY                                                            WYKONAWCA
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