UMOWA
zawarta w dniu 1.08.2022 r. w Kielcach pomiędzy:
Nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, NIP 9591645790,
REGON 291009372
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kielcach z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce,
reprezentowanym przez:
Mirosława Gębskiego – Starostę Kieleckiego
Tomasza Plebana – Wicestarostę
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Moskwy
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
Szpitalem Powiatowym w Chmielniku z siedzibą ul. Kieleckiej 1-3, 26-020 Chmielnik wpisanym do
rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000001969, REGON 003680113, NIP 6572195982, reprezentowanym
przez:
Grzegorza Piwko – Kierownika PZOZ
zwanym dalej „Wykonawcą”
Umowa finansowana z:
Działu 630 Rozdziału 63003 § 4300 – 3000 zł brutto
Działu750 Rozdziału 75020 § 4300 – 20 000 zł brutto
Działu 750 Rozdziału 75045 § 4300 – 12 686 zł brutto
Działu 750 Rozdziału 75095 § 4300 – 16 000 zł brutto
Działu 801 Rozdziału 80195 § 4300 – 2000 zł brutto
Działu 854 Rozdziału 85495 § 4300 – 1420 zł brutto
Działu 921 Rozdziału 92195 § 4300 – 1200 zł brutto
Działu 926 Rozdziału 92695 § 4300 – 2000 zł brutto
Wartość usługi poniżej 130.000 złotych - bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych.
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywne świadczenie usług cateringowych na potrzeby
Powiatu Kieleckiego - Starostwa Powiatowego w Kielcach w okresie od dnia zawarcia umowy do
dnia 31.12.2022 r.
2. Szczegółowy opis usług cateringowych oraz sposób ich wykonania określony został
w załączniku nr 2 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia. Menu oraz cenę przedmiotu
umowy określa Oferta złożona przez Wykonawcę. Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do
niniejszej umowy.

1

§2
1. Świadczenie usług cateringowych będzie odbywało się sukcesywnie – w oparciu
o poszczególne zlecenia Zamawiającego - w okresie obowiązywania umowy w ramach
organizowanych przez Zamawiającego spotkań.
2. Zamawiający każdorazowo zlecając wykonanie poszczególnych usług, określi dokładnie termin (z
podaniem godzin rozpoczęcia usługi), miejsce, liczbę uczestników oraz zestaw menu określony w
ofercie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się i zapewnia, że nie będzie samodzielnie
dokonywał jakichkolwiek zmian w posiłkach określonych przez Zamawiającego w zleceniu.
3. Zlecenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej Zamawiający prześle Wykonawcy w formie
elektronicznej lub telefonicznej najpóźniej na 2 dni robocze przed dniem świadczenia danej
usługi na następujący adres poczty elektronicznej: jolanta.podsiedlik@szpital-chmielnik.pl lub nr
telefonu 41 354 20 17 wew. 139 Wykonawcy. Wykonawca zapewnia sprawność urządzeń, na
które będzie przyjmował zlecenia oraz wyznacza do kontaktu z Zamawiającym osobę Jolantę
Podsiedlik, nr telefonu 41 354 20 17 wew. 139
4. Rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu umowy po jego
zrealizowaniu. Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktyczną ilość zamówionych
potraw według ceny brutto podanej w ofercie x liczba porcji.
5. Ceny zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie nie ulegną podwyższeniu przez cały okres
obowiązywania umowy i obejmują wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy,
w tym przygotowanie, dostarczenie, podanie posiłków, posprzątanie po zrealizowaniu usługi
oraz innych obowiązków leżących po stronie Wykonawcy a wynikających z umowy.
§3
Realizując przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany do:
a) przygotowania, dowozu i podawania posiłków w terminie wskazanym przez Zamawiającego
do miejsca i sali, w której będzie odbywało się spotkanie,
b) świadczenia usług cateringowych, wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy
jakości produktów spożywczych,
c) przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania
artykułów spożywczych (m. in. na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2021 ze zm.),
d) przygotowania stołów w sposób uzgodniony z Zamawiającym,
e) świadczenia usług cateringowych na zastawie ceramicznej lub porcelanowej,
z użyciem sztućców metalowych, serwetek papierowych i materiałowych, obrusów
materiałowych lub zapewnienie w przypadkach wskazanych przez Zamawiającego
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plastikowych naczyń (kubki na zimne i gorące napoje, talerze, miseczki oraz sztućce,
serwetki),
f) estetycznego podawania posiłków,
g) zebrania naczyń oraz resztek pokonsumpcyjnych najpóźniej 30 minut po zakończeniu
spotkania,
h) zapewnienie obsługi w trakcie imprezy.
§4
1. Wykonawca winien dostarczać fakturę do siedziby Zamawiającego każdorazowo wraz
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realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z zamówieniem jednostkowym.
2. Wynagrodzenie będzie wypłacone w formie przelewu na rachunek bankowy numer:
28 1050 1416 1000 0022 1281 6652, w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
3. Zamawiający będzie miał prawo dokonywać płatności w ramach mechanizmu podzielnej płatności
(split payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług.
4. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 2 powyżej jest rachunkiem
umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielnej płatności, o którym mowa w ust. 3
powyżej.
5. W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spełnia warunku określonego w ust. 3 powyżej,
opóźnienie w dokonaniu płatności wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego
płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w terminie
określonym w ust. 2, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego
jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania
nieterminowej płatności.
6. W przypadku gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w ust. 2 nie będzie znajdował się
w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
Zamawiający ma prawo do niezapłacenia wynagrodzenia Wykonawcy w terminie wskazanym w
ust. 2. W takim przypadku opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w ust. 2,
nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak
również innych rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności.
7. Faktura powinna być wystawiona wg poniższych danych:
Nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, NIP: 9591645790
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce.
8. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§5
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1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej:
a) za odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, w wysokości 4 000,00 zł brutto.
b) w przypadku nienależytego wykonania usługi w zakresie m. in.: terminu, godziny, ilości lub
jakości, określonych w zleceniu Zamawiającego, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy,
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 20 % ceny brutto za dane zlecenie, którego nienależyte wykonanie dotyczyło,
c) w przypadku niewykonania zlecenia, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia ponadto
zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % ceny brutto za
dane zlecenie, którego niewykonanie dotyczyło.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych
z wystawionej faktury.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
4. Łączna wartość kar nie może przekroczyć kwoty 4 000,00 zł brutto.
5. W przypadku niewykonania zlecenia, Zamawiający może zlecić wykonanie usługi innemu
podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę.
§6
Zamawiający wyłącza możliwość cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią
bez jego zgody.
§7
1. W przypadku, gdyby z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, których nie
mógł wcześniej przewidzieć, zaszła konieczność odwołania planowanego zlecenia, Zamawiający
poinformuje o tym fakcie Wykonawcę nie później niż na 1 dzień roboczy przed planowaną
imprezą.
2. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej aneksu.
§8
1. Zamawiający może odstąpić w terminie 30 dni od umowy w razie wystąpienia istotnych zmian
okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w jego interesie, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Zamawiający może odstąpić w terminie 30 dni od umowy, jeżeli dwukrotnie wystąpiły
przesłanki, o których mowa w § 5 ust. 1 lit. b lub c.
3. Zamawiający może obstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy łączna wartość kar
umownych wyniesie 4 000,00 zł brutto
§9
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W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks
cywilny.
§10
Właściwym do rozpoznania sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy, jest sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§11
Wykonawca, ubiegając się o zamówienie jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków
związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, wynikających z RODO, tj.:
− obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane
osobowe dotyczą i od których dane Wykonawca bezpośrednio pozyskał (chyba że dysponuje już tymi
informacjami – art. 13 ust. 4 RODO),
− obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane
przekazuje Zamawiającemu (administratorowi danych osobowych) i których dane pośrednio
pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5
RODO,
− w celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem
Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia stosownego
oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub
art. 14 RODO.
W związku z powyższym, Wykonawca w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik do
dokumentacji postępowania, składa stosowne oświadczenie.
W związku z faktem, że realizacja przedmiotu zamówienia związana jest z dostępem do danych
osobowych na podstawie oraz w związku z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia, w celu
wywiązania się z obowiązku udzielenia informacji o przetwarzaniu danych osobowych wynikającego z
realizacji wymogów art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Administrator informuje:
a) Administratorem danych osobowych jest Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach,
z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce, reprezentowane przez Starostę Kieleckiego.
b) W przypadku pytań o swoje dane osobowe, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych (IOD), do którego kontakt znajduje się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Kielcach.
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c) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora do celów realizacji
zadań związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia jest Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny.
d) Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z w/w podstawy prawnej jest niezbędne, aby
Podmiot przetwarzający mógł uczestniczyć w realizacji zadań związanych z zawarciem
i zrealizowaniem przedmiotowego zamówienia.
e) Dane osobowe będą przetwarzane w celu właściwej realizacji zadań związanych z zawarciem
i zrealizowaniem przedmiotowego zamówienia.
f) Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, kopii danych oraz ich usunięcia po okresie nie krótszym niż przewidują przepisy prawa.
g) Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca zakończenia realizacji zadań związanych
z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, z zastrzeżeniem iż okres przechowywania danych
osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa.
h) Dane osobowe zgromadzone w celu realizacji zadań związanych z wykonaniem przedmiotowego
zamówienia będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa wynikającymi
z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
i) W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych przez
Administratora przysługuje osobom, których dane dotyczą prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do
Administratora.
j) Odbiorcami danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa
lub podmioty upoważnione na podstawie wyrażonej przez osoby, których dane dotyczą zgody. Dane
osoby której dotyczą, będą publikowane na stronie BIP Wykonawcy zgodnie z przepisami prawa.

§ 12
1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden
dla Wykonawcy.
2. Załącznik:


Nr 1 Oferta Wykonawcy,



Nr 2 Opis przedmiotu zamówienia,

Starosta Mirosław Gębski
Wicestarosta Tomasz Pleban
Wykonawca Grzegorz Piwko
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