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Umowa 

na świadczenie usług żywienia zbiorowego 

(„Umowa”) 

 

zawarta w dniu ….. października 2016 roku w Konstancinie-Jeziornie,  pomiędzy: 

 

Uzdrowiskiem Konstancin-Zdrój S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wilanowska 1 (05-520 

Konstancin-Jeziorna), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000419686, z 

kapitałem zakładowym w wysokości 18.280.000 złotych opłaconym w całości, NIP: 1230004427; REGON: 

000288320, reprezentowaną przez: 

 Pana Stanisława Borkowskiego – Prezesa Zarządu,  

 Pana Piotra Marczyka – Członka Zarządu, 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, 

a 

…………………. z siedzibą w …………. przy ul. …….. lokal ……., wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………, …….. Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………….. o kapitale zakładowym w wysokości 

………………. (przypadku spółek akcyjnych dodatkowo: wpłaconym w całości / w części w kwocie ……………), 

REGON ……….., NIP …………….,  reprezentowaną przez …………………,  

co potwierdza informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego z dnia ……………. 2016 r., stanowiąca Załącznik nr …. do Umowy, 

zwaną w dalszej treści „Wykonawcą” 

 

ewentualnie 

 

Panem/Panią ……………, zamieszkałym w ……….. pod adresem ………….., legitymującym się numerem 

PESEL ………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: ………………… z siedzibą w 

…………… pod adresem ………………, NIP ………………, REGON …………, wydruk z CEIDG stanowi 

Załącznik nr … do Umowy 

zwanym/ą dalej „Wykonawcą” 

Zamawiający i Wykonawca będą dalej zwani również „Stroną” lub łącznie „Stronami”. 

 

Preambuła 

 

W związku z rozstrzygnięciem Zapytania Ofertowego nr ……….. na „……………………..” (dalej: Zapytanie 

Ofertowe), Strony postanawiają zawrzeć Umowę o treści jak niżej.  
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§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem niniejszej mowy jest świadczenie usług cateringowych w zakresie żywienia 

pacjentów/kuracjuszy, przebywających w Szpitalu Rehabilitacji Neurologicznej i Kardiologicznej przy ul. Sue 

Ryder 1 w Konstancinie-Jeziornie (dalej: „Szpital”). 

2. Integralną częścią Umowy są zawarte zapisy zawarte w Zapytaniu Ofertowym oraz w ofercie Wykonawcy, 

przy czym w razie jakichkolwiek wątpliwości lub sprzeczności, pierwszeństwo mają zapisy Umowy, następnie 

Zapytania Ofertowego i dopiero potem oferta Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia 

swoich usług w sposób i w zakresie wynikających z ww. dokumentów oraz spełnienia przewidzianych tam 

standardów.  

3. W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) stałego przygotowywania posiłków w miejscu wybranym przez Wykonawcę, odpowiednio do tego 

przystosowanym i spełniającym odpowiednie normy i przepisy prawa, tj. śniadań, obiadów i kolacji w 

wersji podstawowej i wersji z odpowiednią dietą (dalej: „Posiłki”) w ilościach wynikających z ilości 

pacjentów/kuracjuszy przebywających w Szpitalu i zamówionych przez upoważnioną osobę ze strony 

Zamawiającego, 

2) dostarczania przygotowanych Posiłków do Szpitala odpowiednim środkiem transportu w hermetycznych 

pojemnikach, termosach lub w innym systemie, zapewniającym szczelność mikrobiologiczną i termiczną, 

3) porcjowania Posiłków na talerze w wynajmowanym od Zamawiającego pomieszczeniu na terenie Szpitala, a 

następnie wydawania Posiłków pacjentom/kuracjuszom na stołówce Szpitala lub w uzasadnionych 

przypadkach wydawania Posiłków bezpośrednio do łóżka pacjenta/kuracjusza,  

4) odbioru brudnych pojemników, naczyń od pacjentów/kuracjuszy, zmywanie i dezynfekcje pojemników, naczyń 

i sztućców na terenie Szpitala, służących do przechowywania, przewozu i podawania żywności zgodnie z 

przepisami sanitarno-epidemiologicznymi, 

5) zapewnienia uprawnionego dietetyka, sporządzającego jadłospisy (menu na 10 dniowy okres) oraz  

sprawującego codzienny nadzór nad jakością sporządzanych Posiłków i zgodnością z zaakceptowanym 

menu dla Zamawiającego, w tym Posiłków z wymaganą dieta dla pacjenta/kuracjusza, 

6) zapewnienia świeżych i odpowiedniej jakości produktów, z których będą przyrządzane Posiłki, oraz ich 

odpowiedniej ilości, tj. gramatury określonej w zaakceptowanym jadłospisem na 10 dniowy okres,  

7) zapewnienia odpowiedniej liczby personelu i sprzętu, celem wykonywania obowiązków wynikających z 

Umowy,  

8) wywozu śmieci, oraz utylizacji odpadów żywnościowych we własnym zakresie,   

9) punktualności dostaw Posiłków i ich wydawania pacjentom/kuracjuszom. 

4. Obowiązki wynikające z niniejszej Umowy będą wykonywane przez personel Wykonawcy, w każdym dniu 

kalendarzowym, włączając niedziele i święta, w następujących godzinach: 

1) 7:00 – 7:30 – dostarczanie śniadań, 
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2) 7:30 – 7:45 – porcjowanie, 

3) 7:30 – 8:15 – serwowanie I tury śniadań i sprzątanie stołówki, 

4) 8:15 – 8:30 – serwowanie II tury śniadań, 

5) 8:30 – 8:45 – sprzątanie stołówki, 

6) 10:30 – 11:45 – zmywanie i wyparzanie naczyń oraz sprzątanie pomieszczenia gospodarczego, 

7) 12:00 – 12:30 – dostarczanie i inwentaryzacja obiadów, 

8) 12:30 – 13:45 – wydawanie obiadów, 

9) 15:00 – 16:00 – sprzątanie stołówki oraz zmywanie i wyparzanie naczyń,  

10) 16:30 – 17:00 – porcjowanie kolacji, 

11) 17:00 – 17:30 – serwowanie kolacji I tury, 

12) 17:30 – 18:00 – serwowanie kolacji II tury, 

13) 18:30 – 19:30 – sprzątanie zaplecza i stołówki, wyparzanie naczyń.  

 

§ 2 

Oświadczenia i szczegółowe zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia, certyfikaty i atesty oraz inną niezbędną dokumentację (w tym 

na sprzęt, urządzenia, pomieszczenia oraz prowadzoną działalność), pozwalającą na prowadzenie 

działalności związanej z wytwarzaniem i dostarczaniem Posiłków, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, w szczególności z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w tym 

certyfikat HACCP. Kopia certyfikatu HACCP stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.    

2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w/w uprawnień, certyfikatów i atestów, oraz dokumentacji przez 

cały okres obowiązywania Umowy. Utrata przez Wykonawcę uprawnień lub nieważność albo wygaśnięcie 

ważności w/w dokumentacji, może stanowić podstawę do wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednim zapleczem, pomieszczeniami, sprzętem i infrastrukturą, a 

także wykwalifikowanym personelem, umożliwiającymi prawidłowe i terminowe przygotowanie i dostarczenie 

minimum 600 Posiłków dziennie (dla 191 pacjentów/kuracjuszy), w tym do 30% dla diety cukrzycowej oraz 

innych diet do Szpitala oraz wykonanie innych obowiązków, wynikających z Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, iż zapewni swoim pracownikom, którzy będą przygotowywali i serwowali Posiłki 

odpowiedni jednolity, schludny i czysty strój oraz obuwie. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania 

powierzonych mu czynności przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia wymagane 

przepisami prawa (każdy pracownik musi posiadać przy sobie aktualne orzeczenie lekarskie, wymagane przy 

pracy z żywnością i być odpowiednio przeszkolony). 

5. Wykonawca zapewni stałą, codzienną obsługę pacjentów w Szpitalu w godzinach od 7.15 do 19.00 przez co 

najmniej dwie osoby. 
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6. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przygotowywania  posiłków  przy  użyciu  produktów spełniających  

normy  jakości  produktów spożywczych,  estetycznego  podawania  tych posiłków,  przestrzegania  

przepisów  prawa  w  zakresie  przechowywania i przygotowywania  artykułów  spożywczych, zgodnie z  

Ustawą  z  dnia  25  sierpnia  2006  r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Stosowane produkty nie 

powinny być najniższej jakości. 

7. Wykonawca zgodnie z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia musi 

spełniać wymagania określone przepisami wdrożenia i stosowania zasad systemu HACCP, to oznacza, ze 

będzie posiadał stosowne procedury do stosowania przy wytwarzaniu posiłków oraz ich serwowaniu w 

pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego i będzie ich przestrzegał on sam jak i jego personel. 

Wykonawca udostępni Zamawiającemu stosowane do wykonania usług procedury HACCP. 

8. Wykonawca oświadcza, że Posiłki będą przygotowywane w ……………….. pod adresem ……………………. 

albo w przypadku zmiany miejsca prowadzonej działalności przez Wykonawcę w innym miejscu, o 

standardzie nie gorszym niż ww. lokalizacja. O zmianie lokalizacji Wykonawca powiadomi Zamawiającego na 

piśmie.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania właściwego stanu sanitarnego  

i epidemiologicznego w miejscach przygotowania Posiłków, w tym w pomieszczeniach kuchennych i sali 

jadalni, do utrzymania ich w czystości, przy użyciu środków dopuszczonych do stosowania atestami PZH (w 

tym zmywania i wyparzania naczyń), a także zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Bezpieczeństwa i 

Higieny Pracy  i Przepisów Pożarowych obowiązujących w Szpitalu. 

10. Przez cały okres trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 

11. Wykonawca opracuje zróżnicowany jadłospis na 10 dni. Jadłospis w okresie 10 dni nie powinien się 

powtarzać (powinno być zawsze inne śniadanie, obiad, oraz kolacja). Jadłospis powinien być bogaty w 

warzywa i owoce. Przy każdej pozycji w jadłospisie Wykonawca poda gramaturę i kaloryczność posiłku. 

12. Jadłospis będzie zmieniany sezonowo, tj. dopasowywane do pór roku. 

13. Jadłospis w trakcie realizacji usług powinien być ułożony według zapotrzebowania Zamawiającego z 

podziałem na:  

a) dietę podstawową (ogólną), oraz  

b) diety specjalne, m.in.: 

-  cukrzycowa, 

-  wątrobowa, 

-  łatwostrawna/ niskocholesterolowa, 

- bezglutenowa (menu na bazie produktów certyfikowanych z tzw. przekreślonym znaczkiem kłosa), 

-  wegańska/wegetariańska,  

-  wysokobiałkowa, 

-  i inne 
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14. Jadłospisy (ilość posiłków/ kaloryczność/ dobór składników itp. dostosowane będą do danego rodzaju diety) 

powinny zostać przedstawione i zatwierdzone przez Zamawiającego (tj. przez osobę wskazaną przez 

Zamawiającego, np. dietetyka) drogą elektroniczną minimum 7 dni przed planowanym wdrożeniem. Dopiero 

wtedy poszczególne diety mogą być wdrażane.  

15. Zamówienia określonych Posiłków oraz ich liczby na dany dzień będą składane drogą elektroniczną przez 

osobę upoważnioną przez Zamawiającego, uwzględniając ilość wymaganych Posiłków i rodzaje diet na dany 

dzień, najpóźniej z jedno-dniowym wyprzedzeniem. 

16. Wykonawca zobowiązuje się do: 

- posiadania uprawnionego dietetyka, sporządzającego jadłospisy z podziałem na odpowiednie diety 

(dobrane w zależności od choroby i potrzeby pacjenta) oraz sprawującego codzienny nadzór nad 

jakością sporządzanych Posiłków dla Zamawiającego, 

- posiadania pracownika sprawującego bezpośredni nadzór nad właściwą obsługą pacjentów, 

punktualnością dostaw i zgodnymi z zamówieniami ilościami wydawanych posiłków, 

- posiadania niezbędnego sprzętu do przygotowywania i dystrybucji posiłków. 
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17. Wykonawca zapewni zastawę stołową i naczynia w niezbędnej ilości dla wszystkich pacjentów/kuracjuszy  

i pracowników Zamawiającego oraz inny sprzęt niezbędny do podgrzewania i serwowania Posiłków, poza 

sprzętem dostarczonym przez Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem w Załączniku nr 5 do Zapytania 

Ofertowego.  

18. Wykonawca będzie serował Posiłki w temperaturze nie niższej niż 70 stopni C, zgodnie  

z normami HACCP. 

 

§ 3 

Postanowienia dodatkowe  

1. Oddany Wykonawcy w najem Wykonawcy sprzęt kuchenny, stanowiący własność Zamawiającego powinien 

być poddawany przeglądowi technicznemu zgodnie z zaleceniami producenta nie rzadziej niż co 6 miesięcy, 

co Wykonawca potwierdzi protokołami z przeglądów dostarczonych do Zamawiającego. Szkolenie 

pracowników z obsługi sprzętu kuchennego Wykonawca przeprowadzi we własnym zakresie i na własny 

koszt.  

2. Zamawiający ma prawo wizytacji w miejscach przygotowywania Posiłków, celem kontroli standardów ich 

przygotowywania. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca i jego personel są zobowiązani do 

udostępnienia Zamawiającemu miejsc przygotowywania Posiłków, celem dokonania kontroli.   

3. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzania ankiet oceny jakości serwowanych Posiłków i ich 

urozmaicenia wśród pacjentów/kuracjuszy, co będzie również elementem oceny jakości usługi świadczonej 

przez Wykonawcę. 

 

§ 4 

Okres obowiązywania Umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na okres próbny trzech miesięcy tj. od 01 listopada 2016r. do 31 stycznia 2017r. 

2. Po upływie okresu próbnego, Umowa będzie uważana za zawartą na czas określony do 30 kwietnia 2018r., 

jeśli przed dniem 31 stycznia 2017 r. Zamawiający nie przekaże Wykonawcy na piśmie informacji, że umowa 

wygaśnie z dniem 31 stycznia 2017 r., ponieważ Zamawiający nie zamierza przedłużyć współpracy.  

3. Poza przypadkami wskazanymi w Umowie, Strony mogą wypowiedzieć Umowę na piśmie, za 2-miesięcznym 

okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego bez podania przyczyny.  

4. W terminie od 1 listopada 2016 r. do 6 listopada 2016 r. obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej 

Umowy będą wykonywane również w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej przy ul. Gąsiorowskiego 8 w 

Konstancinie-Jeziornie.  

 

§ 5 

Wynagrodzenie Wykonawcy ponoszone koszty 
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1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy będzie wynosiło za jeden osobodzień ……… 

(to jest za jednego pacjenta/kuracjusza Szpitala, zgłoszonego Wykonawcy do serwowania Posiłków w danym 

dniu kalendarzowym w okresie wykonywania Umowy) zł netto (słownie: …………………………..) plus podatek 

VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury (dalej: „Wynagrodzenie”). 

2. Miesięczne Wynagrodzenie Wykonawcy będzie rozliczane w miesięcznych okresach rozliczeniowych i będzie 

wynikało z iloczynu miesięcznej ilości zrealizowanych usług w postaci osobodni i ceny brutto osobodnia. 

3. Zapłata Wynagrodzenia za realizację usług, będących Przedmiotem Umowy będzie następować za każdy 

miesiąc ich świadczenia na podstawie faktury VAT wraz z protokołem potwierdzającym zakres oraz jakość 

świadczonych usług, w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego na numer rachunku 

Wykonawcy ………………………………. 

4. Za datę zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. W razie wystąpienia przypadków niepełnych osobodni (np. Posiłków pacjentów/kuracjuszy przyjętych w 

godzinach popołudniowych) przyjmuje się następujące wartości procentowe udziału poszczególnych Posiłków 

w cenie jednostkowej usługi: 

1) Śniadanie stanowi 30% wartości ceny jednostkowej usługi (osobodnia), 

2) Obiad stanowi 50% wartości ceny jednostkowej usługi (osobodnia),  

3) Kolacja stanowi 20% wartości ceny jednostkowej usługi (osobodnia). 

6. Koszt sporządzania Posiłków wynikających z tradycji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy jest 

wkalkulowany w cenę jednostkową, o której mowa w ust. 1 powyżej. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy, w tym 

koszty wynajęcia pomieszczeń i sprzętu Szpitala, konieczne do realizacji usług, koszty zakupu produktów, 

zaangażowania sprzętu, pojazdów  i personelu oraz zużycia mediów w Szpitalu, konieczne do wykonania 

usług oraz jego zakładany zysk.  

8. Strony ustalają, że Wykonawca będzie pokrywał:  

1) Czynsz za pomieszczenia kuchenne oraz sprzęt udostępnione przez Zamawiającego, opisane w 

Załączniku nr 5 do Zapytania Ofertowego w wysokości …………….zł netto + VAT, płatny miesięcznie na 

podstawie faktur VAT wystawianych przez Zamawiającego; 

2) Opłaty za energię elektryczną, rozliczane wg faktycznego zużycia na podstawie wskazań licznika lub 

ryczałtowo, według wskazań Zamawiającego;  

3) Opłaty za zimną wodę i ścieki, proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni lub według wskazań licznika, 

według wskazań Zamawiającego. 

9. Wykonawca będzie dostarczał odpłatnie Posiłki dla pracowników Zamawiającego, wg uprzednio zamówionej 

liczby Posiłków. Cena tych Posiłków będzie taka sama, jak ceny Posiłków dostarczanych do Szpitala dla 

pacjentów/kuracjuszy. Posiłki te będą wydawane w miejscu wydawania posiłków dla pacjentów/kuracjuszy, 

ale ich cena będzie pokrywana bezpośrednio przez pracowników Zamawiającego. 

 

§ 6 
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Wypowiedzenie Umowy i  kary umowne  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym,  

i. w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposób wadliwy lub 

sprzeczny z Umową, pomimo wezwania Wykonawcy do usunięcia nieprawidłowości w 

wyznaczonym, odpowiednim terminie, albo 

ii. w razie powtarzających się przypadków rażącego naruszenia Umowy – bez konieczności 

wzywania do usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym, odpowiednim terminie,  

w szczególności, gdy Wykonawca: 

1) dostarcza Posiłki przygotowane niezgodnie z wymogami Zamawiającego, tj. niezgodnie z 

jadłospisami, lub zamówionymi poszczególnymi dietami, itp., 

2) dostarcza Posiłki o zaniżonej gramaturze, 

3) dostarcza Posiłki nieświeże lub nieprzydatne do spożycia z innych przyczyn, 

4) nie zachowuje terminów wydawania Posiłków określonych w § 1 ust. 4 Umowy, 

5) dostarcza Posiłki w termosach, pojemnikach zniszczonych, nieszczelnych, nie spełniających 

wymagania sanitarno-epidemiologicznych, 

6) nie przestrzega wymagań systemu HACCP lub innych procedur lub norm postępowania, związanych 

z żywnością w żywieniu zbiorowym, 

7) nie zapewnia odpowiedniego sposobu odnoszenia się personelu Wykonawcy do 

pacjentów/kuracjuszy Szpitala, albo ich odpowiedniego ubioru/butów,  

8) w inny sposób rażąco narusza postanowienia Umowy.  

2. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w 

przypadku stwierdzenia przez właściwą jednostkę Sanitarno-Epidemiologiczną, że Wykonawca nie spełnia 

wymagań do świadczenia usług związanych z żywieniem zbiorowym.  

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) jeśli w ciągu jednego dnia wystąpi choćby jedno z następujących naruszeń Umowy: opóźnienie 

dostaw Posiłków, jakakolwiek niezgodność Posiłków pod kątem jadłospisu i ich gramatury, dostawa 

Posiłków w mniejszej ilości niż zamawiana, to Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 20% dziennej wartości zamówionych Posiłków do Szpitala za każdy dzień, w którym 

choćby jedno z powyższych naruszeń wystąpiło – bez względu na liczbę naruszeń w danym dniu,  

2) w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% wartości miesięcznego Wynagrodzenia 

wypłaconego Wykonawcy przez Zamawiającego w poprzednim miesiącu. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na kompensatę (potrącenie) i/lub odliczenie kar umownych przewidzianych 

Umową z Wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy 

wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
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§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne spory, wynikłe w związku z Umową, Strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych 

negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego.  

2. W sprawach, których nie reguluje niniejsza Umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz inne, właściwe przepisy prawa polskiego. 

3. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić za zgodą Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do 

Umowy. 

4. Zamawiający i Wykonawca postanawiają, iż wszelka korespondencja między nimi będzie następowała listem 

poleconym za potwierdzeniem odbioru i będzie kierowana na wskazane poniżej adresy do doręczeń lub 

mailowo do osób upoważnionych do kontaktu.  

5. Zamawiający i Wykonawca wskazują następujące osoby do kontaktu oraz podejmowania działań w związku z 

realizacją Umowy: 

dla Zamawiającego: 

Pani Agnieszka Szajkowska-Pawlak, e-mail: a.szajkowska@uzdrowisko-konstancin.pl (w zakresie 

realizacji postanowień Umowy) oraz  

………………………………………, e-mail: ……………………………………………….. (w zakresie 

składania zamówień na Posiłki) 

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A. 

ul. Wilanowska 1 

05-520 Konstancin- Jeziorna  

 

dla Wykonawcy: 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

 Zmiana powyższych osób lub danych nie wymaga zmiany Umowy, ale wyłącznie poinformowania drugiej 

Strony na piśmie.  

6. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

7. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. 

8. Strony zobowiązują się zachować w poufności oraz nie dopuścić do wyjawienia osobie trzeciej żadnych 

informacji lub dokumentów powziętych lub uzyskanych w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, 

za wyjątkiem doradców Stron związanych klauzulą poufności albo z wyjątkiem żądania uprawnionych 

organów, działających na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

 

mailto:a.szajkowska@uzdrowisko-konstancin.pl
mailto:z.galicki@uzdrowisko-konstancin.pl
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Lista załączników:  

1. Zapytanie ofertowe i opis przedmiotu zamówienia, 

2. Oferta Wykonawcy, 

3. wydruk z CEIDG/KRS Wykonawcy, 

4. wydruk z KRS Zamawiającego, 

5. Kopie dokumentacji Wykonawcy.   

 

Zamawiający  Wykonawca 

 

 

 

……………………. ………………………. 

 

 


