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Załącznik nr 4a do Ogłoszenia 
 
UMOWA  ………..  

NA ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH 
 

zawarta w  Gdańsku w dniu …………………………. w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) 
pomiędzy : 
Akademią Muzyczną im. Stanisława Moniuszki (siedziba: ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk), 
posiadającą  REGON 000275754, NIP 583-00-15-884,   
zwaną w dalszej części niniejszej umowy ZAMAWIAJĄCYM 
reprezentowaną przez: 
Kanclerza – Bogdan Theisebach 
przy kontrasygnacie Kwestor – Magdaleny Gruszczyńskiej 
a  
……………………………………………………….,   
prowadzącymi firmę ……………………………………… z siedzibą w ………………………………… ., posiadającą   
NIP ……………………………,  REGON ………………………………….., 
zwanych w dalszej części niniejszej umowy WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 
……………………………………………………….. 
 
o następującej treści: 
 

§ 1  Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług gastronomicznych, w 

pomieszczeniach wynajętych od Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, 
znajdujących się w Domu Muzyka przy ul. Łąkowej 1-2 (restauracja, tj: pomieszczenia 
kuchenne, pomocnicze, sala konsumpcyjna/restauracyjna z tarasem wraz ze znajdującym się 
w nich wyposażeniem), na rzecz Zamawiającego i innych klientów. 

2. Usługi świadczone w ramach niniejszej umowy, będą odpowiadały standardem i stylem, 
jakością i sposobem prowadzenia standardowi Domu Muzyka i poszczególnych imprez 
realizowanych w wynajmowanych pomieszczeniach (restauracji).  

3. Dom Muzyka oraz restauracja (pomieszczenia będące przedmiotem najmu) znajdują się na 
terenie wyższej, publicznej uczelni artystycznej, w budynku „B” wpisanym do rejestru 
zabytków i objętym ochroną konserwatorską Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora.  

4. Niniejsza umowa jest związana z umową najmu nr ……………………… z dnia ………………………. 
 

§ 2  Zasady świadczenia usług gastronomicznych 
1. Świadczenie usług gastronomicznych obejmuje: 

1.1 Przygotowywanie i wydanie śniadań  
1.2 Przygotowywanie i wydanie posiłków i napojów z karty menu 
1.3 Przygotowywanie i wydanie posiłków i napojów dla organizacji konferencji i szkoleń 
1.4 Przygotowywanie i wydanie posiłków i napojów dla grup turystycznych 
1.5 Przygotowywanie i wydanie innych posiłków i napojów wg zamówień od 
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Zamawiającego lub innych klientów 
1.6 Przygotowanie dostarczenie i wydanie posiłków i napojów na zasadzie cateringu 
1.7 Przygotowanie i wydanie do pokoi hotelowych zamówionych przez Gości posiłków i 

napojów z karty Room Service Menu - Usługa dostępna po uzyskaniu kategoryzacji 
przez Dom Muzyka. 

1.8 Wyparzanie szklanek, filiżanek i łyżeczek z pokoi hotelowych. 
 
1.1. Przygotowywanie i wydanie śniadań  
1.1.1. Przygotowywanie śniadań obejmuje przygotowanie zestawów śniadaniowych i podanie 

ich w formie bufetu (tzw. stołu szwedzkiego) gościom Domu Muzyka na Sali 
konsumpcyjnej (restauracyjnej) w godzinach serwowania śniadań (od 7:00 do 11:00) 
oraz przygotowanie pakietów śniadaniowych dla gości wyjeżdżających przed godziną 
serwowania śniadań. 

1.1.2. Cena za zestaw śniadaniowy (od osoby dorosłej) jak również pakiet śniadaniowy wynosi 
……….. zł w tym podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce. Dla dzieci w wieku od 
4 do 10 lat cena za zestaw śniadaniowy jak i pakiet śniadaniowy będzie pomniejszona o 
50% wartości śniadania wraz z podatkiem VAT w aktualnie obowiązującej stawce dla 
osoby dorosłej. Dla dzieci w wieku do 4 lat Wykonawca nie pobiera opłaty za korzystanie 
z zestawu śniadaniowego i pakietu śniadaniowego. Szacunkowa liczba zestawów 
śniadaniowych (wraz z pakietami śniadaniowymi) w okresie 12 miesięcy wynosi 29.000 
śniadań ( przy założeniu, że jeden zestaw lub pakiet śniadaniowy przypada na jedną 
osobę). Wydanie śniadań podlega sezonowym zmianom, w najsłabszym miesiącu 
(najmniejsza liczba gości) liczbę szacuje się na 700 śniadań, w najlepszym (największa 
liczba gości) 3.700 śniadań. Szacunkowa liczba pakietów śniadaniowych w okresie 12 
miesięcy wynosi: 1% liczby 29.000 śniadań (tj. 290 pakietów śniadaniowych). 
Szacunkowa liczba zestawów śniadaniowych dla dzieci od 0 do 10 lat w okresie 12 
miesięcy wynosi 300.  

1.1.3. Menu zestawu śniadaniowego określono w załączniku nr 1 do umowy, menu pakietu 
śniadaniowego określono w załączniku nr 2 do umowy. Zamawiający wymaga 
przygotowywania różnych zestawów śniadaniowych w kolejnych dniach tygodnia (dla 
zapewnienia różnorodności wyboru) w ramach możliwości określonych w załączniku nr 1 
do umowy. 

1.1.4. Zmiana rodzaju potraw z załączników nr 1 i nr 2 do umowy jest możliwa wyłącznie po 
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego z zastrzeżeniem, że nie może zmienić się cena 
zestawu i pakietu.  

1.1.5. Śniadania podawane są w formie bufetu (tzw. stołu szwedzkiego), wraz z 
przygotowywaniem ciepłych potraw przez kucharza na sali śniadaniowej – life cooking, 
niezależnie od liczby osób korzystających ze śniadania. 

1.1.6. Wykonawca nie ma prawa odmówić podawania śniadań lub żądać zmiany jego ceny bez 
względu na liczbę osób korzystających ze śniadania w danym dniu. 

1.1.7. Posiłki znajdujące się na bufecie muszą być stale uzupełniane i wymieniane w czasie 
trwania śniadania zapewniając bogaty wybór dla gości jak również świeżość potraw. 
Wygląd bufetu musi być zawsze estetyczny, czysty i bez braków w asortymencie 
śniadaniowym, o którym mowa w załączniku nr 1 do umowy, nawet pod koniec 
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serwowania śniadań przy obsłudze ostatnich gości. 
1.1.8. Na stacji life cooking jajka rozbijane będą do osobnych naczyń-miseczek, kokilek dla 

każdego zamawiającego danie. Ze względów estetycznych i sanitarnych Zamawiający nie 
wyraża zgody, by jajka były mieszane w 1 dużej misce dla kilku gości zamawiających 
danie. Brudne naczynia nie mogą stać na stacji life cooking. 

1.1.9. Wśród potraw serwowanych podczas śniadania muszą znaleźć się potrawy dla 
wegetarian oraz osób na diecie bezglutenowej, czy skazie białkowej. 

1.1.10. Wykonawca zobowiązany jest umieścić przy każdym produkcie na bufecie śniadaniowym 
etykietę w j.polskim i j.angielskim z nazwą tego produktu i informacją, czy danie jest dla 
wegetarian, bezglutenowców lub osób ze skazą białkową.  

1.1.11. W trakcie serwowania śniadania wszystkie stoliki muszą być dostępne do konsumpcji 
śniadań, nie dopuszcza się zajmowania stolików w celu przygotowania ich do obsługi 
imprez późniejszych. Stoliki muszą być na bieżąco sprzątane, tak by zapewnić 
nieprzerwaną ich dostępność dla gości. 

1.1.12. Dla gości wyjeżdżających przed godziną 7:00 Wykonawca na zamówienie Zamawiającego 
przygotowywać będzie tzw. pakiety śniadaniowe, tj. spakowane w jednorazową 
papierową torbę z uszami dobraną wymiarem do zawartości, menu z załącznika nr 2 do 
umowy. 

1.1.13. Dzienną liczbę śniadań na dzień bieżący podlegających wydaniu przez Wykonawcę 
określa Zamawiający w codziennych pisemnych zamówieniach składanych przez recepcję 
Domu Muzyka do godziny 6:00 do realizacji na dzień bieżący. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo dokonania korekty złożonego zamówienia w sposób uzgodniony przez 
Zamawiającego i Wykonawcę. Liczba pakietów śniadaniowych określana będzie przez 
Zamawiającego do godziny 22:00 dnia poprzedzającego ich wydanie. Wykonawca  
w celu zachowania największej możliwej świeżości pakietu śniadaniowego przygotuje go i 
dostarczy do recepcji Domu Muzyka w dniu poprzedzającym jego wydanie bezpośrednio 
przed zamknięciem restauracji lecz nie wcześniej niż po godzinie 22.00. 

1.1.14. Za złożone przez recepcję Domu Muzyka zamówienie dotyczące śniadań Wykonawca 
wystawia faktury, które będą opłacane przez Zamawiającego. 

1.1.15. Wykonawca może również sprzedawać śniadania innym klientom (gościom, którzy nie 
wykupili wcześniej śniadania w recepcji Domu Muzyka lub klientom z zewnątrz) w 
ramach tego samego bufetu (tzw. stoły szwedzkiego) z zastrzeżeniem, że liczba 
zestawów śniadaniowych będzie powiększona o liczbę dodatkowych gości korzystających 
z bufetu. Cena takich zestawów śniadaniowych wynosi nie więcej niż …… zł w tym 
podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce za osobę. Przyjmując dodatkowych 
gości podczas śniadań Zamawiający nie dopuszcza, by Wykonawca wyłączał dla nich 
część sali restauracyjnej w trakcie śniadań. 

1.1.16. Liczba pracowników obsługujących restaurację w czasie serwowania śniadań musi być 
wystarczająca do zapewnienia efektywnej, szybkiej i komfortowej obsługi gości. W 
przypadku: 

 do 30 śniadań: Wykonawca zapewni 2 osoby (1 kelnera i 1 kucharza),  

 31-45 śniadań: Wykonawca zapewni 3 osoby (1 kelnera, 1 pracownik kuchni i 1 
kucharza, 

 46-90 śniadań: Wykonawca zapewni 4 osoby ( 2 kelnerów, 1 pracownika kuchni, 1 
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kucharza),  

 powyżej 90 śniadań: Wykonawca zapewni 6 osób (3 kelnerów, 1 pracownika kuchni, 
2 kucharzy). 

 
1.2. Przygotowywanie i wydanie posiłków i napojów z karty menu 
1.2.1.  Wykonawca będzie świadczył usługi gastronomiczne (przygotowanie i wydanie 

przystawek, zup, głównych dań, deserów, napojów, alkoholi i innych posiłków) na 
podstawie  karty menu dla gości Domu Muzyka i innych klientów.  

1.2.2. Płatność za posiłki z karty menu dokonywana będzie albo bezpośrednio przez gości 
Domu Muzyka lub innych klientów w restauracji albo też przez Zamawiającego, gdy gość 
hotelowy zgłasza życzenie doliczenia płatności do rachunku za nocleg opłacanego w 
recepcji Domu Muzyka. 

1.2.3.  Płatność za usługi gastronomiczne świadczone na podstawie karty menu zamówione 
przez gościa hotelowego zgłaszającego życzenie doliczenia ich do rachunku za nocleg, 
dokonywana jest przez gościa w recepcji Domu Muzyka na podstawie wystawionego i 
dostarczonego przez Wykonawcę paragonu fiskalnego. Zamawiający następnie reguluje 
należności wobec Wykonawcy na podstawie faktury, która będzie zawierała odpowiednie 
załączniki zgodnie z §6 ust.6 niniejszej umowy. 
Wykonawca musi dopilnować, by opisany wyżej paragon: 
a) został dostarczony przez pracowników Wykonawcy do recepcji Domu Muzyka 

natychmiast po zakończeniu konsumpcji przez gościa, 
b) zawierał: numer pokoju, nazwisko Gościa oraz jego podpis.  
Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia paragonu fiskalnego w przypadku, gdy 
nazwisko gościa jest nieczytelne lub brak jest na nim numeru pokoju gościa. 
Odpowiedzialność za nieuregulowane paragony dostarczone do recepcji Domu Muzyka 
po wyjeździe Gości ponosi Wykonawca. W przypadku płatności kartą płatniczą lub 
kredytową koszt obsługi takiej płatności ponoszony przez Zamawiającego zostanie 
refakturowany na Wykonawcę w kwocie przypadającej na wartość danego paragonu 
Wykonawcy. 

1.2.4.  Ceny i menu z karty ustalane są indywidualnie przez Wykonawcę, przy czym Zamawiający 
wymaga, by serwowane dania były z kuchni polskiej i europejskiej, wykonane estetycznie 
i elegancko. Pełna karta dań powinna zmieniać się minimum 2 razy do roku zaś minimum 
4 razy do roku w menu powinny zmieniać się pozycje „szef kuchni poleca” uwzględniając 
sezonowość. O każdej zmianie menu Wykonawca jest zobowiązany powiadomić 
Zamawiającego przesyłając mu menu we wszystkich wersjach językowych na adres 
mailowy: marketing@dommuzyka.pl. Wysyłka nastąpi na 1 dzień przed wprowadzeniem 
zmiany lub najpóźniej tego samego dnia. 

1.2.5.  Zamawiający wymaga, aby w karcie dostępne były dania dla nocujących w Domu Muzyka 
gości z ograniczonym budżetem – tzn. przynajmniej 2 dania główne nie przekroczą kwoty 
30 zł w tym  podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce. 

1.2.6. Wykonawca będzie każdorazowo udzielać rabatu w wysokości 30% od cen w tym 
podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce z karty menu restauracji dla 
pracowników Zamawiającego oraz gości zaproszonych przez Zamawiającego. Rabat 
dotyczy rachunku za całą wykonaną usługę gastronomiczną, a nie pojedynczej osoby. 

mailto:marketing@dommuzyka.pl
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1.2.7. Wykonawca będzie każdorazowo udzielać rabatu w wysokości 50% od cen w tym podatek 
VAT w aktualnie obowiązującej stawce z karty menu restauracji dla pracowników Domu 
Muzyka korzystających z restauracji w celach marketingowych z zaproszonymi Gośćmi/ 
kontrahentami. Rabat dotyczy rachunku za całą wykonaną usługę gastronomiczną, a nie 
pojedynczej osoby. 

 
1.3. Przygotowywanie i wydanie posiłków i napojów dla organizacji konferencji i szkoleń 
1.3.1.  Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania wyżywienia (obiad konferencyjny, 

przerwa kawowa, kolacja konferencyjna) na imprezy (np. konferencje, szkolenia) 
organizowane przez gości Domu Muzyka, Zamawiającego lub innych klientów.  

1.3.2.  Zamówienia wszystkich posiłków konferencyjnych odbywają się albo przez: 
- Zamawiającego na własne potrzeby lub dla swoich klientów, albo też  
- bezpośrednio przez firmę zewnętrzną.  

1.3.3.  Cena: 
- obiadu konferencyjnego liczona dla 1 osoby wynosi:  

 dla zestawu 3 daniowego (zupa, drugie, deser, woda) - …… zł w tym  podatek VAT 
w aktualnie obowiązującej stawce od osoby,  

 dla zestawu 2 daniowego (zupa, drugie, woda) - …… zł w tym  podatek VAT w 
aktualnie obowiązującej stawce od osoby,  

 dla zestawu 1 daniowego (drugie, woda) - ….. zł w tym  podatek VAT w aktualnie 
obowiązującej stawce od osoby,  

- przerwy kawowej wynosi: 

 dla zestawu kawa, herbata, woda w warniku, woda - ….. zł jednorazowa, …. zł 
uzupełniana 1x, …. zł całodniowa, w tym podatek VAT w aktualnie obowiązującej 
stawce od osoby,  

 dla zestawu kawa, herbata, woda w warniku, woda, ciastka kruche - ….. zł 
jednorazowa, …. zł uzupełniana 1x, …. zł całodniowa,w tym podatek VAT w 
aktualnie obowiązującej stawce od osoby, 

 dla zestawu kawa, herbata, woda w warniku, woda, ciastka kruche, soki - ….. zł 
jednorazowa, …. zł uzupełniana 1x, …. zł całodniowa,w tym podatek VAT w 
aktualnie obowiązującej stawce od osoby, 

- kolacji konferencyjnej wynosi:  ….. zł w tym podatek VAT w aktualnie obowiązującej 
stawce od osoby. 

 
Określone powyżej ceny stosuje się niezależnie od liczby osób i pozostają niezmienne dla 
jednej osoby jak i dla całej grupy. 

1.3.4.   W załącznikach nr od 3 do 5 do umowy podano menu przerwy kawowej i po 4 zestawy 
menu osobno dla obiadów konferencyjnych i kolacji konferencyjnych. Zmiana rodzaju 
potraw w ramach poszczególnych zestawów wymaga uzyskania zgody Zamawiającego z 
zastrzeżeniem, że nie może zmienić się cena zestawu. Zamawiający wyrazi zgodę w 
formie pisemnej lub e-mailem. Wszystkie proponowane 4 zestawy dla poszczególnych 
kategorii (obiady konferencyjne, kolacje konferencyjne) są w tej samej cenie. 

1.3.5.  Zamawiający wymaga, aby poszczególne pozycje dań (zupa, drugie danie) w ramach 4 
zestawów obiadowych, były ze sobą wymienialne (tzn. np. zupa z zestawu 1 była podana 
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z drugim daniem z zestawu 2) z utrzymaniem niezmienionej ceny kalkulowanej dla 
zestawów z załącznika nr 4 do umowy. Załącznik nr 4 przedstawia menu obiadowe 3 
daniowe. Zestaw dwu daniowy zbudowany jest z tych samych pozycji w tej samej 
gramaturze, nie zawiera tylko deseru. Zestaw jednodaniowy zbudowany jest z tych 
samych pozycji w tej samej gramaturze, nie zawiera zupy i deseru.  

1.3.6. Zestawy z załączników nr 3, 4, 5 do umowy wraz z cenami obowiązują bez względu na to 
kto jest klientem (Zamawiający, czy firma zewnętrzna) i będą przesyłane zarówno przez 
Zamawiającego jak i Wykonawcę zainteresowanym klientom jako oferta podstawowa. 
Zamawiający dopuszcza możliwość poszerzenia oferty o inne, droższe zestawy menu. 

1.3.7. Wykonawca dostosowywać będzie propozycje menu i ich cenę do wymogów i budżetu 
klienta. 

1.3.8. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia indywidualnie skonstruowanego 
menu w każdej kategorii wg wymagań danego klienta (Zamawiającego, Firmy). W takim 
przypadku cena ustalana jest pomiędzy stronami. 

 
1.4. Przygotowywanie i wydanie posiłków i napojów dla grup turystycznych 
1.4.1.  Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania i wydawania obiadokolacji dla grup 

turystycznych. 
1.4.2.  Zamówienia obiadokolacji dla grup turystycznych składane są:  

- przez biura podróży bezpośrednio u Wykonawcy, 
- przez Zamawiającego dla biura podróży. 

1.4.3. Cena 3 daniowej obiadokolacji dla grup turystycznych wynosi: …… zł w tym podatek VAT 
w aktualnie obowiązującej stawce od osoby. Określona powyżej cena ma zastosowanie 
niezależnie od liczby osób i pozostaje niezmienna dla jednej osoby jak i dla całej grupy. 
Wykonawca będzie również udzielał rabatu w wysokości 99% od ceny obiadokolacji wraz 
z aktualnie obowiązującym podatkiem VAT dla co 21 osoby w grupie. Podana cena 
obowiązywać będzie do końca 2018. Wykonawca określi cenę na następny okres 
najpóźniej do lutego na następny rok. 

1.4.4.  W załączniku nr 6 do umowy podano 4 zestawy menu dla obiadokolacji dla grup 
turystycznych. Zmiana rodzaju potraw w ramach poszczególnych zestawów wymaga 
uzyskania zgody Zamawiającego z zastrzeżeniem, że nie może zmienić się cena zestawu. 
Zamawiający wyrazi zgodę w formie pisemnej lub e-mailem. Wszystkie proponowane 4 
zestawy są w tej samej cenie.  

1.4.5. Zestawy z załącznika nr 6 do umowy wraz z cenami obowiązują bez względu na to kto 
jest klientem (Zamawiający, czy firma zewnętrzna) i będą przesyłane przez Wykonawcę 
jak i Zamawiającego biurom podróży jako oferta podstawowa. Zamawiający dopuszcza 
możliwość poszerzenia oferty o inne zestawy menu. 

1.4.6. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia indywidualnie skonstruowanego 
menu obiadokolacji wg wymagań  biura podróży. W takim przypadku cena ustalana jest 
pomiędzy stronami. 

1.4.7. Menu dla grup turystycznych będzie serwowane, na elegancko przygotowanych stołach 
nakrytych białymi obrusami,  przez liczbę kelnerów odpowiadającą sprawnemu 
obsłużeniu grupy i pozostających w restauracji gości. 

1.4.8. Za wszelkie indywidualne dodatkowe zamówienia poszczególnych gości - członków grupy 
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turystycznej wykraczające poza ustalone menu zamówione przez biuro podróży, 
Wykonawca pobierze płatności na miejscu w restauracji od poszczególnych osób. 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niepobrane przez Wykonawcę należności.  

1.4.9. Wykonawca zobowiązany jest do przesłania na początku każdego roku obowiązującego 
na dany rok menu biurom podróży, które złożyły zamówienie na pobyt grupy w hotelu.  

 
1.5. Przygotowywanie i wydanie innych posiłków i napojów wg zamówień od Zamawiającego 

lub innych klientów 
1.5.1. Wykonawca przygotowywać będzie inne posiłki nie wymienione w ustępach powyżej wg 

zamówień od Zamawiającego lub innych klientów np. komunie, imprezy rodzinne, inne.  
1.5.2. Wykonawca w przypadku realizacji komunii lub innych imprez z udziałem dzieci zapewni 

opiekę nad nimi. W przypadku, gdy dzieci pozostawione bez opieki spowodują szkody na 
terenie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia.  

 
1.6. Przygotowanie, dostarczenie i wydanie posiłków i napojów na zasadzie cateringu 
1.6.1. Poza usługami gastronomicznymi określonymi w ustępach od 1.1 do 1.5 powyżej 

Wykonawca przygotowywać, dostarczać i wydawać będzie posiłki i napoje na zasadzie 
cateringu przez cały okres świadczenia usług gastronomicznych rozpoczynając od 01.02. 
2018r od śniadań. 

1.6.2. Warunki świadczenia usług cateringowych w początkowym okresie tj. od 01.02. 2018r. 
do pełnego uruchomienia restauracji opisane są w §4 ust 10 i 12. 

1.6.3.  Usługi cateringowe będą zamawiane zarówno przez Zamawiającego jak i innych 
klientów. 

1.6.4. Usługi cateringowe zamówione przez Zamawiającego świadczone będą głównie w Domu 
Muzyka i w innych budynkach na terenie Akademii Muzycznej. 

1.6.5. Wykonawca ma prawo świadczyć usługi cateringowe pod warunkiem, że nie będzie to 
odbywać się kosztem obniżenia jakości innych usług gastronomicznych świadczonych dla 
klientów przez Wykonawcę w wynajmowanych pomieszczeniach (restauracji Domu 
Muzyka). 

 
1.7.  Przygotowywanie i wydanie posiłków do pokoi hotelowych – Room Service 
1.7.1. W godzinach 6:00 – 24:00 Wykonawca będzie świadczył usługi gastronomiczne 

(przygotowanie i wydanie przystawek, zup, głównych dań, deserów, napojów, alkoholi i 
innych posiłków) na podstawie karty Room Service menu dla gości zameldowanych w 
pokojach Domu Muzyka. 

1.7.2. Wybrane i zamówione przez Gości posiłki z karty Room Service zostaną dostarczone 
przez kelnerów do pokoju hotelowego, a po zakończonej konsumpcji odebrane z niego.  

1.7.3. W karcie znajdować się będą min. 3 dania zimne (sałatki, zakąski, kanapki), 2 zupy, 2 
dania ciepłe oraz napoje alkoholowe i bezalkoholowe. Zamawiający wymaga, by 
serwowane dania były z kuchni polskiej i europejskiej, wykonane estetycznie i elegancko. 

1.7.4. Wykonawca zakupi odpowiedni sprzęt i zastawę do serwowania potraw w room service 
np. klosze ze stali nierdzewnej zapewniające utrzymanie temperatury jedzenia przy 
transporcie posiłku. 
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1.7.5. Płatność za posiłki z karty Room Service menu dokonywana będzie albo bezpośrednio 
przez gości Domu Muzyka w pokoju albo też przez Zamawiającego, gdy gość hotelowy 
zgłasza życzenie doliczenia płatności do rachunku za nocleg opłacanego w recepcji Domu 
Muzyka. 

1.7.6. Płatność za usługi gastronomiczne świadczone na podstawie karty Room Service menu 
zamówione przez gościa hotelowego zgłaszającego życzenie doliczenia ich do rachunku 
za nocleg, dokonywana jest przez gościa w recepcji Domu Muzyka na podstawie 
wystawionego i dostarczonego przez Wykonawcę paragonu fiskalnego. Zamawiający 
następnie reguluje należności wobec Wykonawcy na podstawie faktury, która będzie 
zawierała odpowiednie załączniki zgodnie z §6 ust. 6.Wykonawca musi dopilnować, by 
opisany wyżej paragon: 
a) został dostarczony przez pracowników Wykonawcy do recepcji Domu Muzyka 

natychmiast po zakończeniu konsumpcji przez gościa, 
b) zawierał: numer pokoju, nazwisko Gościa oraz jego podpis. 
Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia paragonu fiskalnego w przypadku, gdy 
nazwisko gościa jest nieczytelne lub brak jest na nim numeru pokoju gościa. 

Odpowiedzialność za nieuregulowane paragony dostarczone do recepcji Domu Muzyka po 
wyjeździe Gości ponosi Wykonawca. W przypadku płatności kartą płatniczą lub kredytową 
koszt obsługi takiej płatności ponoszony przez Zamawiającego zostanie refakturowany na 
Wykonawcę w kwocie przypadającej na wartość danego paragonu Wykonawcy. 

1.7.7. Ceny i menu z karty ustalane są indywidualnie przez Wykonawcę, przy czym Zamawiający 
wymaga, by serwowane dania były z kuchni polskiej i europejskiej, wykonane estetycznie 
i elegancko. Pełna karta dań powinna zmieniać się minimum 2 razy do roku. 

1.7.8. Ww. usługa udostępniona zostanie przez Wykonawcę po uzyskaniu przez Dom Muzyka 
kategoryzacji. Wprowadzenie usługi nie będzie wiązało się z renegocjacją warunków 
handlowych. 

 
1.8 Wyparzanie szklanek, filiżanek i łyżeczek z pokoi hotelowych 
1.8.1. Wykonawca będzie świadczył usługę wyparzania szklanek, filiżanek i łyżeczek z pokoi 

hotelowych Domu Muzyka. Szacunkowa roczna ilość poszczególnego asortymentu to 
29.000 szt. 

1.8.2. Usługa będzie realizowana nieodpłatnie każdego dnia przez cały okres trwania umowy w 
godzinach pracy restauracji. 

1.8.3. Czas realizacji każdej usługi wyparzenia będzie jak najkrótszy wynikający z czasu 
potrzebnego maszynie na wykonanie tej czynności. 

1.8.4. Naczynia będą przywożone do restauracji przez Panie pokojowe w koszach 
odpowiadających wyparzarce. Po wykonaniu usługi restauracja będzie informować Dom 
Muzyka o możliwości odbioru wyparzonych naczyń dzwoniąc na nr służby pięter wew. 
606. 
 

2. Cena jednostkowa każdego zestawu menu z załączników nr od 1 do 6 do umowy oraz ceny 
usług wymienionych w ust. 1.2, 1.5, 1.6 i 1.7 obejmują wszystkie koszty i składniki związane 
z wykonywaniem usługi oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca w przypadku przygotowywania indywidualnych ofert (odpowiedzi na 
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zapytanie) dla imprez takich jak: konferencje i szkolenia, jak również obiadokolacje 
samodzielnie będzie kontaktować się z klientem (tj. Zamawiającym, firmą szkoleniową, 
biurem podróży) celem ustalenia menu (wersja z załączników nr od 3 do 6 do umowy lub 
indywidualna), terminu jego serwowania (data, godzina), liczby osób. Wykonawca po 
ustaleniu szczegółów zamówienia przesyła klientowi na piśmie lub e-mailem lub faxem 
potwierdzenie zamówienia określające menu, termin imprezy, liczbę osób oraz warunki 
anulacji usług i płatności i inne indywidualne ustalenia. Wykonawca ma obowiązek 
przesłania oferty cenowej na otrzymane zapytanie (osobiste, telefoniczne lub mailowe) jak 
najszybciej nie dłużej jednak niż w ciągu 24 godzin dnia roboczego (nie później jednak niż do 
końca następnego dnia roboczego). 

4. Wykonawca będzie pozostawać w stałym kontakcie z klientem (tj. Zamawiającym, firmą 
zewnętrzną, biurem podróży), który zamówił usługę gastronomiczną celem aktualizacji i 
uwzględnienia wszystkich zmian w szczególności ilościowych. Wykonawca od biur podróży 
wymagać będzie podania bezpośredniego kontaktu do pilota grupy lub kierowcy. 

5. Wykonawca ma obowiązek ustalić sposób płatności ze stroną składającą zlecenie. 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieuregulowane płatności od żadnych 
klientów, w tym tych których kontakt przekazał Wykonawcy. Faktury przelewowe będą 
wystawiane przez Wykonawcę z terminem płatności 14 dni. W przypadku wysyłania faktur 
dla wspólnych klientów (biur podróży, firm organizujących szkolenia) Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu faktury w dniu ich wystawienia. 

6. Wykonawca w elastyczny sposób podejdzie do zmian w godzinach serwowania : 
a) śniadań i w przypadku, gdy grupa turystyczna, konferencyjna lub inna grupa gości zleci 

wykonanie śniadania wcześniej o godzinę lub pół godziny Wykonawca otworzy 
restauracje, przygotuje śniadanie wg wymaganego przez Zamawiającego menu z 
załącznika nr 1 do umowy i zapewni odpowiednią ilość pracowników do obsługi o tej 
porze, 

b) obiadokolacji i będzie kontaktował się z kierowcą lub pilotem przyjeżdżającej grupy 
celem uwzględnienia ewentualnych spóźnień, tak by zapewnić najwyższą jakość 
serwowanych potraw oraz dostępność stolików. 

7. Wykonawca w elastyczny sposób podejdzie do zmian w menu obiadokolacji dla grup 
turystycznych oraz obiadów i kolacji konferencyjnych dla osób na diecie i wegetarian tak, by 
nie zmieniając cen (wskazanych w formularzu oferty: załącznik nr 7 do umowy) 
oferowanych przez Wykonawcę dla menu z załączników nr od 3 do 6 do umowy 
zaproponować dania odpowiadające wymogom klienta – całej grupie lub indywidualnym 
osobom z grupy. 

8. Niezależnie od rabatu określonego w ust.1.2.6, Wykonawca zobowiązany jest do udzielania 
Zamawiającemu specjalnego rabatu na świadczone przez siebie usługi gastronomiczne w 
wysokości 99% od cen wraz z podatkiem VAT w aktualnie obowiązującej stawce z karty 
menu restauracji lub oferty (menu) przygotowanej na zapytanie Zamawiającego do 
wartości 2.000 zł wraz z podatkiem VAT w aktualnie obowiązującej stawce (słownie: dwa 
tysiące złotych) miesięcznie. W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego limitu 
2000 zł wraz z podatkiem VAT w aktualnie obowiązującej stawce w danym miesiącu, 
Zamawiający będzie uprawniony do wykorzystania pozostałej kwoty w miesiącach 
następnych, nie później niż do końca danego roku kalendarzowego. 
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9. Wykonawca jest zobowiązany zawsze zapewnić obsługę gości nocujących w Domu Muzyka 
na sali konsumpcyjnej w godzinach pracy restauracji, nawet w przypadku organizacji dużej 
imprezy w restauracji, niezależnie, czy impreza organizowana jest dla gości nocujących czy 
nie nocujących w Domu Muzyka. O wszystkich dużych imprezach z udziałem powyżej 20 
osób odbywających się w sali konsumpcyjnej Wykonawca jest zobowiązany poinformować 
Zamawiającego z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem na adres mailowy 
gm@dommuzyka.pl 

10. Zamawiający nie wyraża zgody na organizację wesel, nocnych bankietów i innych głośnych 
imprez wieczornych lub zamkniętych. Głośna muzyka może być odtwarzana w restauracji 
tylko do godz. 22:00 z wyłączeniem Sylwestra. 

11. Ochrona imprez podczas świadczenia usług gastronomicznych należy do Wykonawcy. 
12. Zamawiający wyraża zgodę na sprzedaż napojów alkoholowych w przedmiocie najmu w 

ramach koncesji udzielanych Wykonawcy przez właściwy organ administracji. 
13. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że utrzymanie restauracji nie ma być oparte tylko na 

sprzedaży śniadań i obsłudze gości hotelowych i będzie dokładał wszelkich starań, by 
własną działalnością marketingową i sprzedażową przyciągnąć jak najwięcej klientów do 
prowadzonej restauracji. Wykonawca będzie również współpracował w zakresie reklamy z 
Domem Muzyka i uatrakcyjniał swoją ofertę poprzez organizację specjalnych wydarzeń (np. 
niedzielne bufety rodzinne, wieczory z muzyką na żywo). 

14. Wszystkie ilości i wartości podane w umowie, dotyczące usług gastronomicznych, są 
szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, bez możliwości 
dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu. 

 
§ 3 Terminy wykonywania umowy 

1. Termin rozpoczęcia świadczenia usług objętych niniejszą umową ustala się na dzień 
01.02.2018r. 

2. Termin zakończenia świadczenia usług ustala się na dzień 31.01.2022r.  
3. Zamawiający ustala następujące godziny świadczenia usług gastronomicznych: 

a) śniadania dla gości nocujących w Domu Muzyka w każdy dzień tygodnia (od poniedziałku 
do niedzieli) oraz w święta w godzinach od 7:00 do 11:00; 

b) restauracja: wszystkie dni w roku od poniedziałku do niedzieli włącznie od 13:00 do 
23:00, lub do ostatniego gościa, a po uzyskaniu przez Dom Muzyka kategoryzacji do 
godz. 24:00; lub do ostatniego gościa, przy czym dania z karty niezależnie od 
kategoryzacji będą mogły być zamawiane przez gości do godz. 23:00, poza room 
serwisem, którego dania wydawane będą do godz. 24:00 . Goście restauracji przebywać 
mogą na tarasie i tzw. ogródku do godz. 22:00 po tej godzinie Wykonawca zobowiązany 
jest wyegzekwować od Gości, by przenieśli się do sali restauracyjnej.; 

c) obsługa konferencji/szkoleń, grup turystycznych lub innych imprez – wg zamówienia ze 
strony Zamawiającego lub bezpośredniego klienta. 

 
§ 4 Sposób wykonywania umowy, obowiązki Wykonawcy 

1. Świadczenie usług gastronomicznych powinno być zgodne ze zaleceniami Głównego 
Inspektora Sanitarnego. 
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2. Wykonawca zapewni jakość posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z 
dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (j.t. Dz.U. z 2017, poz. 149 z 
późn. zm.), innymi obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, zaleceniami i 
wytycznymi organów kontroli, a także zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrej 
praktyki higienicznej (Good Hygienic Practice - GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (Good 
Manufacturing Practice - GMP) oraz istnienia i skuteczności wprowadzonego systemu 
HACCP. 

3. Wymagania w zakresie przygotowania, jakości posiłków oraz serwowania posiłków: 

 posiłki muszą być przygotowane w higienicznych warunkach, w miejscu prowadzenia 
działalności przez Wykonawcę, 

 serwowane posiłki muszą być gorące, poza posiłkami, które co do zasady są spożywane 
na zimno, 

 posiłki muszą być podane na zadbanej i eleganckiej zastawie ze sztućcami z jednakowego 
zadbanego kompletu, na stołach nakrytych wyprasowanymi, czystymi obrusami, w 
czystej sali konsumpcyjnej sprzątanej codziennie i na bieżąco. 

4. Wykonawca usług gastronomicznych zobowiązany jest do przestrzegania procedur 
higienicznych, przede wszystkim: higieny rąk, środków transportu, wyposażenia, sprzętu i 
urządzeń oraz stosowania preparatów myjących i dezynfekujących pozytywnie 
zaopiniowanych, dopuszczonych do stosowania w kontakcie z żywnością. 

5. Wykonawca dokonuje nakładów i wyposaża kuchnię w niezbędny sprzęt i urządzenia na 
zasadach ustalonych w odrębnej umowie najmu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty 
związane z usługą gastronomiczną m.in. zakup produktów żywnościowych, sprzętu i 
urządzeń. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w należytym stanie technicznym i sanitarno-
higienicznym najmowanych pomieszczeń, w tym do mycia stanowisk pracy, wyposażenia, 
sprzętu i urządzeń. Odpowiedzialny jest również za codzienne utrzymanie czystości tarasu z 
przylegającym do niego trawnikiem oraz zaplecza przy wejściu pracowniczym w tym 
codziennego usuwania niedopałków i śmieci. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania 
czystości toalet publicznych położonych na parterze Domu Muzyka w każdy dzień tygodnia 
(od poniedziałku do niedzieli) oraz w święta w godzinach od 21:00 aż do zamknięcia 
restauracji. 

7. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za przestrzeganie, przez siebie i 
zatrudnionych pracowników realizujących przedmiot zamówienia, przepisów BHP i przeciw 
pożarowych oraz higieniczno-sanitarnych i porządkowych obowiązujących na terenie 
Zamawiającego, w tym na terenie Domu Muzyka. W przypadku palenia papierosów przez 
pracowników Wykonawcy, może się to odbywać na zewnątrz budynku jak najdalej od okien 
pokoi hotelowych przy czym ilość palących nie może przekraczać 2 osób. Podczas palenia 
pracownicy zobowiązani są do zachowania ciszy (ciche rozmowy, brak wybuchów śmiechu, 
czy używania wulgaryzmów). 

8. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność prawną i materialną wobec organów kontroli 
(Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, PIP, BHP, Urzędu Ochrony Konsumenta itp.) w zakresie 
wykonywanej usługi, w tym m.in. w zakresie jakości produktów i przygotowania posiłków, 
ich zgodności z wymaganą gramaturą oraz w zakresie wymagań higieniczno-sanitarnych i 
porządkowych. 
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9. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru i zagospodarowania lub utylizacji zgodnie z 
obowiązującymi przepisami resztek pokarmu, śmieci komunalnych oraz wszelkich odpadów 
pokonsumpcyjnych i opakowań jednorazowych zużytych po świadczeniu usług 
gastronomicznych. 

10. Wykonawca w okresie początkowym świadczyć będzie śniadania na zasadzie cateringu 
zapewniając dostępność pełnego menu zgodnego z załącznikami nr 1 i nr 2 do umowy: 

 od 01.02.2018r do 04.02.2018r. w sali konferencyjnej Domu Muzyka,  

 od 04.02.2018r. do 07.02.2018r. w sali konferencyjnej lub sali konsumpcyjnej (w 
restauracji) Domu Muzyka, w zależności od dostępności. 

Od 01.02.2018 do końca obowiązywania umowy pakiety śniadaniowe będą dostarczane 
przez Wykonawcę do recepcji Domu Muzyka zgodnie z §2 ust. 1.1.12. 

11. Wykonawca od 08.02.2018r. przez cały okres obowiązywania umowy świadczyć będzie 
śniadania przygotowane w przedmiocie najmu (nie catering) zapewniając dostępność 
pełnego menu zgodnego z załącznikiem nr 1 . 

12. W przypadku otrzymania zamówienia na usługi gastronomiczne od zorganizowanej grupy w 
okresie od 01.02.2018r. do 07.02.2018r. Wykonawca zapewni catering wg menu wybranego 
przez grupę z menu określonego w  załącznikach nr 3, 4, 5, 6 do umowy według warunków 
opisanych w §2 ust. 1.6.  

13. Wykonawca dołoży wszelkich starań, by jak najszybciej uruchomić przygotowywanie potraw 
z karty menu (wybór minimum 3 dań z każdego rodzaju potraw: przystawka, zupa, danie 
główne, deser, napoje gorące i zimne) w przedmiocie najmu. W okresie od 01.02.2018r., aż 
do momentu pełnego uruchomienia restauracji będzie pokrywał 50% kwoty rachunku w 
tym podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce za konsumpcję gości hotelowych Domu 
Muzyka w zewnętrznej renomowanej restauracji wybranej przez Zamawiającego (tj. na 
przykład Tawerna, Fishmarkt w Gdańsku). W sytuacji wcześniejszego przekazania 
przedmiotu najmu przez dotychczasowego najemcę, termin 01.02.2018r. może ulec 
przesunięciu. 

14. Wykonawca i jego pracownicy obsługujący gości Domu Muzyka zobowiązani są spełniać 
wszystkie wymogi prawne potrzebne do prowadzenia działalności w czasie obowiązywania 
umowy, również w okresie początkowym. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości wykonywania usług 
gastronomicznych przez cały okres obowiązywania umowy. Dotyczy to również okresu 
początkowego funkcjonowania restauracji. 

16. Wykonawca zabezpieczy prawidłowe świadczenie usług gastronomicznych w okresie trwania 
adaptacji lub remontu kuchni oraz w przypadkach awarii i wystąpienia nieprzewidzianych 
trudności - zgodnie z warunkami niniejszej umowy. 

17. Zatrudnieni przez Wykonawcę pracownicy muszą dbać o wygląd zewnętrzny, posiadać 
czyste, wyprasowane i estetyczne ubranie (ubiór kelnerek będzie skromny z zabudowanym 
dekoltem i spódniczką do kolan lub dłuższą) oraz właściwie i z kulturą i uśmiechem odnosić 
się do klientów i pracowników Wykonawcy i Zamawiającego oraz spełniać minimalne 
kwalifikacje tj.: 
a) wszyscy kelnerzy (śniadaniowi i drugiej zmiany/ popołudniowi) mają porozumiewać się 

komunikatywnie w języku angielskim,  
b) kelnerzy popołudniowi mają posiadać dokument poświadczający odbycie szkolenia w 
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zakresie barmana (przynajmniej jedna osoba na zmianę) oraz mają posiadać dokument 
poświadczający odbycie szkolenia w zakresie baristy (przynajmniej jedna osoba na 
zmianę); w przypadku, gdy na zmianie pracuje tylko jeden kelner musi on posiadać 
dokumenty poświadczające odbycie obu szkoleń,  

c) szef kuchni i jego zastępca mają posiadać minimum 3 letnie doświadczenie na tych 
stanowiskach w renomowanych restauracjach lub hotelach kategorii zbliżonej do 3 
gwiazdek lub wyższej, 

d) kucharz obsługujący gości w zakresie bieżącego przygotowania śniadań na sali ma 
porozumiewać się komunikatywnie w j. angielskim, 

e) kierownik sali odpowiedzialny za zarządzanie zespołem pracowników realizujących usługi 
gastronomiczne ma posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem 
minimum 20-osobowym w restauracji, porozumiewać się komunikatywnie w języku 
angielskim. 

18. W przypadku nie spełniania przez pracowników Wykonawcy wymogów wskazanych w ust.17 
powyżej Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500 zł brutto za każdy dzień 
zatrudniania jednego takiego pracownika licząc od momentu stwierdzenia zaistnienia takiej 
sytuacji przez Zamawiającego. Ponadto w takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany do 
wymiany takiego pracownika w ciągu 24 godzin. 

19. Wykonawca nie ma prawa podzlecać usług gastronomicznych innym podmiotom bez zgody 
Zamawiającego. 

 
§ 5 Kontrola wykonywania umowy 

1. Zamawiający ma prawo do bieżącej kontroli stanu sanitarno-higienicznego najmowanych 
pomieszczeń, w których przygotowywane są posiłki, w tym sprawdzania czystości tych 
pomieszczeń oraz wyposażenia, sprzętu i urządzeń oraz stosowanych środków 
dezynfekcyjnych, przestrzegania przez Wykonawcę przepisów bhp i ppoż. Na żądanie 
Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek przedstawienia wszelkich dokumentów 
związanych z wykonaniem tych obowiązków. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli świadczonych usług, w 
szczególności pod względem jakości produktów i przygotowywanych posiłków, ich 
gramatury, zgodności rodzaju posiłków z menu, a także przestrzegania zasad dobrej 
praktyki higienicznej (Good Hygienic Practice - GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (Good 
Manufacturing Practice - GMP), terminów ważności produktów, technologii 
przygotowywania posiłków oraz istnienia i skuteczności wprowadzonego systemu HACCP. 
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek przedstawienia wszelkich 
dokumentów związanych z wykonaniem tych obowiązków. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do bezpłatnego próbowania potraw serwowanych przez 
Wykonawcę przy każdej imprezie, również śniadaniach oraz do przeprowadzenia oceny 
organoleptycznej oferowanych posiłków, sprawdzania ich gramatury oraz zgodności 
sporządzanych potraw z zaplanowanym menu. 

4. Wykonawca ma obowiązek każdorazowo udostępnić Zamawiającemu pomieszczenia kuchni 
i jej zaplecze dla celów kontroli wykonywania obowiązków umownych. 
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§ 6 Wynagrodzenie Wykonawcy i terminy płatności  
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane usługi zamówione przez : 

a) Zamawiającego wg podanej liczby osób oraz cen wskazanych w formularzu ofertowo-
cenowym lub wg cen z oferty (menu) przygotowanej na zapytanie Zamawiającego, 

b) gości Domu Muzyka, opłacających rachunek za konsumpcję w restauracji w rachunku za 
nocleg w recepcji na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę paragonów fiskalnych 
według cen wskazanych w karcie menu Wykonawcy. 

2. Szacunkowa wartość przedmiotu umowy (usługi gastronomiczne wskazane w załącznikach nr 
od 1 do 6 do umowy) w okresie od 01.02.2018r. do 31.01.2022r.  ustala się na dzień jej 
zawarcia na kwotę ogólną nie wyższą niż ………………………………. zł brutto (słownie: 
……………………………………………………………….  ……/100 złotych).  

3. Podstawę zapłaty należności stanowi faktura wystawiona przez Wykonawcę. Wykonawca 
wystawiać będzie odrębne faktury dla poniżej wymienionych pozycji: 
a) śniadań zamówionych przez Zamawiającego,  
b) konsumpcji gości hotelowych w restauracji opłacanej w rachunku za nocleg,  
c) konsumpcji pracowników Domu Muzyka – określonej w § 2 ust. 1.2.7.,  
d) konsumpcji zlecanej przez Zamawiającego dla konferencji, grup turystycznych, imprez 

wewnętrznych, 
e) konsumpcji gości hotelowych zamówionej z room serwisu.  

4. Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę z różną częstotliwością :  
a) za śniadania oraz konsumpcję gości hotelowych opłacaną w rachunku za nocleg - 1 raz w 

tygodniu,  
b) za konsumpcję pracowników Domu Muzyka – określoną w § 2 ust. 1.2.7– 1 raz w miesiącu, 
c) za konsumpcję zlecaną przez Zamawiającego – po każdym zleceniu. 

5. Rozliczenie usług gastronomicznych wykonanych w końcu miesiąca musi zostać rozliczone z 
datą sprzedaży na ostatni dzień miesiąca. 

6. Każda faktura wystawiona przez Wykonawcę będzie zawierała załącznik obejmujący 
szczegółowe zestawienie usług. Załącznik ten stanowią: 

a) przy śniadaniach potwierdzona przez Zamawiającego tabela ujmująca liczbę śniadań w 
poszczególnych dniach tygodnia z uwzględnieniem upustów dla dzieci,  

b) przy rozliczeniach konsumpcji z karty menu gości hotelowych oraz room serwis menu 
płacących w recepcji, potwierdzona przez Zamawiającego, tabela ujmująca wszystkie 
paragony fiskalne zapisane odrębnie z podaniem numeru pokoju, daty wystawienia 
paragonu, kwoty wraz z podatkiem VAT w aktualnie obowiązującej stawce z rozbiciem na 
aktualnie obowiązujące stawki VAT’u i sumarycznej kwoty wraz z podatkiem VAT w aktualnie 
obowiązującej stawce. Przekazana przez Wykonawcę tabela będzie przygotowywana w 
Excelu i dostarczana do Zamawiającego drogą elektroniczną. Skserowane paragony za 
konsumpcję w restauracji opatrzone imieniem i nazwiskiem gościa, jego podpisem i 
numerem pokoju stanowić będą drugi załącznik do faktury. Kolejność wymienionych 
paragonów w tabeli musi być taka sama jak kolejność paragonów skserowanych w drugim 
załączniku, 

c) przy pozostałych usługach płatnych przez Zamawiającego, załącznikiem będzie pisemne 
zamówienie usług złożone przez Zamawiającego. 
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7. Wynagrodzenie za usługi, zrealizowane zgodnie z wymogami Zamawiającego, dokonywane 
będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 14 dni, licząc od dnia 
otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

8. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
9. Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę. 
10. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie dokona potrącenia wierzytelności wynikających z 

tytułu umowy na świadczenie usług gastronomicznych oraz z umowy najmu nr …………………… 
z dnia …………………………………r.  

11. Wszystkie rozliczenia między stronami będą prowadzone w złotych polskich. 
12. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia swojej wierzytelności z wierzytelności 

Wykonawcy przy spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 498 k.c. 
 

§ 7 Okres utrzymania cen 
1. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania wysokości cen za usługi gastronomiczne 

(dotyczy menu wymienionego w załącznikach nr od 1 do 6 do umowy) przez okres  1 roku od 
dnia zawarcia niniejszej umowy. 

2. W celu utrzymania jak najwyższej jakości świadczonych usług gastronomicznych, Zamawiający 
dopuszcza możliwość corocznego podwyższania cen zaoferowanych przez Wykonawcę, dla 
menu wymienionych w załącznikach nr od 1 do 6 do umowy, nie więcej jednak niż o 
wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS za 
poprzedni rok kalendarzowy. Pierwsza dopuszczalna zmiana cen menu może nastąpić 
najszybciej 12 miesięcy po podpisaniu umowy. Zmiany cen nie mogą następować częściej niż 
jeden raz na 12 miesięcy. Zastrzeżenie niniejszego punktu nie dotyczy karty menu 
Wykonawcy, 

3. Zgodnie z art.142 ust.5 ustawy prawo zamówień publicznych cena ulega zmianie, jeżeli 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, w 
przypadku:  

 - zmiany (także obniżka) stawki podatku od towarów i usług VAT, bezpośrednio związanej 
z przedmiotem zamówienia, 

 - zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 
ust.3-5 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 
2016 r. , poz. 1265, z późn. zm,  

 - zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

4. W trakcie trwania umowy ceny ulegną zmianie w przypadku zmian (także obniżka) innych 
opłat publicznoprawnych związanych bezpośrednio z przedmiotem zamówienia. 

5. Zmiana cen za świadczone usługi gastronomiczne może nastąpić po zawarciu pisemnego 
aneksu do umowy. 

 
§ 8 Ubezpieczenie 

1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
wykonywania działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia: świadczenie 
usług gastronomicznych, w całym okresie wykonywania usług gastronomicznych do kwoty 
500.000 zł.    
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2. Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia i przedkładania Zamawiającemu 
ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 przez cały okres obowiązywania umowy. 

 
§ 9 Odpowiedzialność za niewykonanie  

lub nienależyte wykonanie umowy 
1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu usług gastronomicznych objętych 

umową ponosi Wykonawca. 
2. Wyklucza się odpowiedzialność Zamawiającego za zobowiązania wynikające z zawartych przez 

Wykonawcę umów z osobami trzecimi. 
3. Wykonawca ponosić będzie w szczególności odpowiedzialność: 

a) prawną i materialną wobec organów kontroli w zakresie wykonywanej usługi, w tym m.in. 
w zakresie jakości produktów i przygotowania posiłków, ich zgodności z wymaganą 
gramaturą oraz w zakresie wymagań higieniczno-sanitarnych, 

b) odszkodowawczą za szkody powstałe u Zamawiającego i u innych podmiotów, w związku z 
prowadzoną przez Wykonawcę działalnością,  m.in. zatrucie pokarmowe, 

c) za przestrzeganie przez osoby wykonujące zamówienie przepisów BHP i p.poż. oraz 
higieniczno-sanitarnych i porządkowych  obowiązujących na terenie Zamawiającego. 

4. W razie stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w 
szczególności: 

a) serwowanie niezgodnych co do jakości, gramatury i rodzaju potraw wskazanych w 
załącznikach nr od 1 do 6 lub innym menu uzgodnionym z Zamawiającym,  

b) przygotowywanie posiłków niezgodnie z § 4 ust. 3 oraz w przypadku śniadań niezgodnie z 
§ 2 ust 1.1,  

c) niezapewnienie świadczenia usług gastronomicznych w okresie początkowym zgodnie z 
§4 ust. 10-14, 

d) niezapewnienie stolików na sali konsumpcyjnej/restauracyjnej dla gości nocujących w 
Domu Muzyka w godzinach pracy restauracji w przypadku organizacji przez Wykonawcę 
imprez lub własnych promocji (np. City Deal, Groupon), 

e) niezapewnienie odpowiedniej liczby pracowników do sprawnej obsługi klientów : 
- w przypadku podawania śniadań liczba pracowników niezgodna z liczbą wskazaną w §2 

ust.1.1.16,  
- w przypadku innych usług gastronomicznych świadczonych na rzecz Zamawiającego i 

innych klientów 
f) wykonywanie usług niezgodnych z godzinami ich świadczenia wskazanymi w §3 ust.3, 

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000 zł za 
każdy poszczególny stwierdzony przypadek wymieniony w niniejszym ustępie powyżej. 
5. W razie opóźnienia w dostawie posiłków lub brak dostawy jakiegokolwiek posiłku:  

a) dla usług gastronomicznych świadczonych grupie powyżej 10 osób Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę w wysokości 50% kwoty wartości całego zamówienia wraz z 
podatkiem VAT w aktualnie obowiązującej stawce dla całej grupy, 

b) dla pozostałych przypadków Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 
1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

6. W przypadku organizowania głośnych imprez po godzinie 22.00 (np. wesel, bankietów lub 
innych) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5.000 zł za każde zdarzenie. 
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7. W przypadku nie spełniania przez pracowników Wykonawcy wymogów wskazanych w §4 
ust.17 Wykonawca zapłaci karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zatrudniania takiego 
jednego pracownika licząc od momentu stwierdzenia zaistnienia takiej sytuacji przez 
Zamawiającego. Ponadto w takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany do wymiany takiego 
pracownika w ciągu 24 godzin.  

8. Za każdy inny niż wymieniony w ustępach powyżej stwierdzony poszczególny przypadek 
niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy innych niż określone 
powyżej Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych w wysokości 
1.000,00 zł. 

9. Zamawiającemu przysługuje możliwość naliczenia kary umownej w wysokości 100 zł za każdą 
negatywną opinię powyżej 4 w miesiącu kalendarzowym, która ukaże się na stronach 
Internetowych pośredników rezerwacyjnych tj. booking, hrs, expedia i dotyczyć będzie tego 
samego problemu np. jakości potraw, braku uśmiechu, niewłaściwej obsługi kelnerskiej. 

10. Niezależnie od naliczonych przez Zamawiającego kar, Wykonawca zobowiązany jest do 
zadośćuczynienia klientowi (firmie zewnętrznej, klientowi, który złożył zamówienie przez 
Zamawiającego lub Zamawiającemu). Zadośćuczynienie nastąpi w postaci dodatkowej usługi 
gastronomicznej wykonanej na koszt i przez Wykonawcę poszkodowanemu klientowi 
adekwatnie do zaistniałej szkody (np. dodania kieliszka wina do obiadu, podaniu bezpłatnego 
deseru lub wydania całego posiłku na koszt Wykonawcy). 

11. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych, w przypadku 
odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy lub odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn innych niż okoliczności 
obciążające Zamawiającego lub od umowy najmu – w wysokości 50.000,00 zł (słownie: 
pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100). 

12. Strony zastrzegają, iż Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

13. Zamawiający uprawniony jest do naliczenia i potrącenia kar umownych z wierzytelności 
Wykonawcy przysługujących mu z tytułu wykonania usług objętych niniejszą umową. 

14. W przypadku niewykonywania usługi przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do 
zlecenia wykonania usługi (wykonanie zastępcze) innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

 
§ 10 Rozwiązanie umowy 

1. Umowa ulega rozwiązaniu: 
a) z upływem okresu na jaki została zawarta, 
b) z dniem osiągnięcia wartości określonej w §6 ust.2,   
c) z dniem rozwiązania umowy najmu nr ………….. z dnia ………………….. zawartej pomiędzy 
stronami niniejszej umowy. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem  
natychmiastowym  - oraz z prawem do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 
50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100) - jeżeli: 

1) Wykonawca wykonuje usługę w sposób stanowiący zagrożenie dla zdrowia lub życia gości 
Domu Muzyka, pracowników Zamawiającego lub innych klientów restauracji; 

2) Wykonawca utraci uprawnienia i zezwolenia konieczne do wykonywania niniejszej 
umowy; 
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3) Wykonawca nie wykonuje swoich obowiązków umownych uniemożliwiając 
Zamawiającemu wywiązanie się ze swoich zobowiązań wobec gości Domu Muzyka, 
pracowników Zamawiającego lub innych klientów restauracji przez co najmniej 1 dzień;   

4) Wykonawca nie dopuszcza Zamawiającego do kontroli wykonywania umowy lub nie 
przedstawia żądanych dokumentów; 

5) Wykonawca nie wykonuje obowiązku ubezpieczenia określonego w §8 ust.2 lub nie 
przedstawia kolejnego dowodu ubezpieczenia zgodnie z §8 ust.3 niniejszej umowy; 

6) Wykonawca rażąco narusza istotne postanowienia umowy określone w §2, §3, §4 i §7 
umowy, w szczególności jeśli Zamawiający stwierdził w okresie 3 kolejnych miesięcy: 
a) pięciokrotne serwowanie niezgodnych co do jakości, gramatury i rodzaju potraw 

wskazanych w załącznikach nr od 1 do 6 lub innym menu uzgodnionym z 
Zamawiającym, 

b) pięciokrotne przygotowywanie posiłków niezgodnie z §4 ust.3 oraz w przypadku 
śniadań niezgodnie z §2 ust. 1.1, 

c) pięciokrotne niezapewnienie odpowiedniej liczby pracowników do sprawnej obsługi 
klientów: 

- w przypadku podawania śniadań liczba pracowników niezgodna z liczbą wskazaną w 
§2 ust. 1.1.16,  

- w przypadku innych usług gastronomicznych świadczonych na rzecz Zamawiającego i 
innych klientów, 

d) pięciokrotne wykonywanie usług niezgodnych z godzinami ich świadczenia 
wskazanymi w §3 ust.3, 

7) Wykonawca niezapewnieni świadczenia usług gastronomicznych w okresie początkowym 
zgodnie z §4 ust. 10-14, 

8) Wykonawca organizuje głośne imprezy po godzinie 22:00 pomimo uwag Zamawiającego. 
3. Jeżeli z winny Wykonawcy, Wykonawca utraci na stałe pozwolenie na sprzedaż alkoholu 

Zamawiający ma prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 
wypowiedzenia. 

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznego wykonania umowy. 

5. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznego 
wykonania umowy również w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę lub Zamawiającego 
od niniejszej umowy, a także w sytuacji rozwiązania umowy, o którym mowa w niniejszym 
paragrafie. 

6. Niezrealizowanie 2 usług wymienionych w § 2 lub nienależyte wykonanie 2 usług (niezgodne z 
§ 2, 3 i 4) w okresie 60 dni uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od niniejszej umowy w 
części niezrealizowanych usług z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 10 % 
wartości wraz z podatkiem VAT w aktualnie obowiązującej stawce niezrealizowanej części 
niniejszej umowy.  
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§ 11 Zmiany umowy 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
2. Istotne zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której wyłoniono 

wykonawcę, mogą być dokonane na następujących warunkach:  
a) po okresie roku ceny usług gastronomicznych mogą ulec zmianie w przypadku wzrostu cen 

towarów i usług konsumpcyjnych, jednakże nie więcej niż o wskaźnik wzrostu cen 
towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS za poprzedni rok 
kalendarzowy, a zmiana cen za świadczone usługi gastronomiczne może nastąpić tylko raz 
na rok po zawarciu pisemnego aneksu do umowy; 
Zastrzeżenie niniejszego punktu nie dotyczy karty menu Wykonawcy. 

b) wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy ulega zmianie, jeżeli zmiany te będą 
miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, w przypadku:  
- zmiany (także obniżka) stawki podatku od towarów i usług VAT, bezpośrednio związanej 

z przedmiotem zamówienia, 
- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 

ust.3-5 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 
2016 r. , poz. 1265, z późn. Zm.),  

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

c) w trakcie trwania umowy ceny usług gastronomicznych ulegną zmianie w przypadku zmian 
(także obniżka) innych opłat publicznoprawnych związanych bezpośrednio z przedmiotem 
zamówienia; 

d) zmiany określające sposób wykonania usługi – w przypadku, w którym służyć to będzie 
podniesieniu standardu wykonania przedmiotu umowy, dostosowania do potrzeb 
Zamawiającego lub wynikające z czynników zewnętrznych i nie będzie to wykraczało poza 
określenie przedmiotu umowy ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy; 

e) zmiany technologii wykonania usługi lub rozwiązań technicznych nie przewidzianych w 
umowie, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, równorzędne lub lepsze 
funkcjonalnie od rozwiązań przyjętych w umowie lub wynikające z czynników 
zewnętrznych oraz nie zwiększą wynagrodzenia Wykonawcy; 

f) zmiana dotycząca przedmiotu zamówienia, jego zakresu, wynagrodzenia Wykonawcy, jego 
rozliczenia oraz obowiązków Wykonawcy – w przypadku wystąpienia okoliczności nie 
przewidzianych w chwili zawarcia umowy, a skutkujących koniecznością ograniczenia przez 
Zamawiającego zakresu zleconego przedmiotu zamówienia;  

g) zmiany dotyczące terminów wykonania wydawania posiłków – wynikające z czynników 
zewnętrznych, w przypadku, w którym nie ma możliwości dotrzymania przez Wykonawcę 
terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub z 
przyczyn organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego;  

h) zmiany dotyczące zakresu przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia – w przypadku, gdy 
wystąpi możliwość wykonania przedmiotu zamówienia w sposób inny od przewidzianego 
w umowie, a zarazem korzystny dla Zamawiającego; nie będzie to wykraczało poza 
określenie przedmiotu umowy ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy; 
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i) zmiany określające sposób wykonania usługi – w przypadku, w którym będzie to wynikało 
ze zmiany umowy najmu i nie będzie wykraczało poza określenie przedmiotu umowy ani 
nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy; 

j) zmiana dotycząca wykonania przedmiotu umowy – w przypadku wystąpienia okoliczności 
siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, 
którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego 
bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych 
rozmiarach;  

k) zmiany są konieczne na skutek zmiany przepisów prawa lub nakazów instytucji 
kontrolnych; 

l) zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji 
upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, 
związanych z realizacją przedmiotu umowy; 

ł) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na 
realizację umowy, 

m) zmiana podwykonawcy na innego lub rezygnacja z podwykonawcy uczestniczącego w 
realizacji umowy, w sytuacji gdy Wykonawca na etapie składania ofert wykazał 
podwykonawcę jako podmiot,  na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych; Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w 
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

n) zmiany dotyczące udziału podwykonawcy na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy 
Wykonawca nie przewidział jego udziału w treści oferty lub zmiany podwykonawcy na 
innego, w przypadku, kiedy Wykonawca wskazał go w ofercie, a nowy podwykonawca 
spełnia wymagania dla fachowego wykonania powierzonych mu czynności lub części 
zamówienia zgodnie z Ogłoszeniem i umową; 

o) wystąpią zmiany w nazwach lub adresach stron, zmiany związane z przekształceniem 
podmiotowym stron, 

p) wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w 
związku z nimi wystąpi konieczność wprowadzenia zmian do umowy, a zmiany te są 
korzystne dla Zamawiającego i zostaną zaakceptowane przez Wykonawcę. 

r) zmiana terminu realizacji umowy może nastąpić w przypadku przedłużającej się procedury 
udzielenia zamówienia.  

 
§ 12 Właściwość miejscowa 

1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze 
negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, sprawy sporne będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

2. W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy: 
a) ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), 
b) Kodeksu Cywilnego. 

 



                                                       21 

§ 13 Zakaz cesji 
Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności 
wynikających z przedmiotowej umowy na osobę trzecią. 

 
§ 14 Postanowienia końcowe 

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla 
Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

2. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 
- załącznik nr 1: Wymagane menu zestawu śniadaniowego, 
- załącznik nr 2: Wymagane menu pakietu śniadaniowego, 
- załącznik nr 3: Wymagane menu przerwy konferencyjnej, 
- załącznik nr 4: Wymagane menu obiadu konferencyjnego, 
- załącznik nr 5: Wymagane menu kolacji konferencyjnej, 
- załącznik nr 6: Wymagane menu obiadokolacji dla grup turystycznych, 
- załącznik nr 7: Formularz oferty, 
 

 
 

……………………………..      ……………………………….. 
      ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 

 

WYMAGANE MENU ZESTAWU ŚNIADANIOWEGO 

Menu Gramatura  

na osobę 

1. Płatki śniadaniowe 3 rodzaje (kukurydziane zwykłe, płatki w czekoladzie, w miodzie, typu cini 

mini) + 1 rodzaj typu „musli”. 

35 g 

2. Bakalie – 3 rodzaje (np. rodzynki, słonecznik, suszona śliwka, dynia). 50 g 

3. Jogurty owocowe i naturalne firmy Maćkowy, Bakoma lub równoważnej. 180 g 

4. Miód naturalny i dżemy owocowe – min. 40% owoców w dżemie (truskawkowe, wiśniowe, 

morelowe, brzoskwiniowe) podawane w półmiskach – 3 rodzaje (Zamawiający nie dopuszcza 

podania marmolady). 

50 g 

5. Chleb min. 2 rodzaje (pieczywo razowe i białe), bułki, pieczywo chrupkie typu Wasa lub 

równoważne. 

150g 

6. Masło – min. 80 % tłuszczu w produkcie (firmy Lurpak  lub równoważne). 20 g 

7. Owoce w całości (krajowe sezonowe oraz egzotyczne) – 2 rodzaje. 100 g 

8. Wędliny 4 rodzaje : 

a. typu premium (np. szynka wieprzowa, szynka konserwowa (bezglutenowa, polędwica, krakowska 

drobiowa, salami), min. 60% mięsa w wędlinie (firma Morliny, Sokołów lub równoważna).  

b. mięso pieczone własnej produkcji (karkówka, schab) – min. 99% mięsa w produkcie. 

65 g 

9. Pasztet drobiowy lub wieprzowy własnej produkcji podawany porcjowo z chrzanem – 60% 

zawartości czystego mięsa w 100 g pasztetu. 

30 g 

10. Sery 4 rodzaje : 

a. typu gouda, salami, ementaler – min. 45% tłuszczu w serze (firma Łowicz, Mlekovita lub 

równoważna), 

b. camembert, brie – min. 55% tłuszczu w serze (firma Turek, Lactima lub równoważna). 

60 g 

11. Twarogi 2 rodzaje (twaróg słony półtłusty, grani) (firma Turek, Lactima lub równoważna). 50 g 

12. Serki topione typu hochland lub równoważne (smakowe) 20 g 

13. Świeże warzywa (np. pomidory, świeży ogórek, papryka krojone rano w dniu serwowania 

śniadania) 

50 g 

14. Min. 2 różne dania mięsne na ciepło w bemarach i  

4 różne dania na ciepło z jajek (przygotowywane na bieżąco przez kucharza na sali śniadaniowej): 

a. dania mięsne – (firma Sokołów, Morliny lub równoważna): 

 kiełbaski typu śląska – min 85% mięsa, 

 kiełbaski białe cienkie – min 90% mięsa, 

 parówki cienkie – min 50 % mięsa, 

Wykonawca wyserwuje ciepłe dania mięsne tak, by nie były napęczniałe wodą i popękane. 

120 g 
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b. dania z jajek z dodatkami podanymi wg  życzeń klientów (papryka, szczypior, pomidory, cebula, 

bekon, szynka, ser żółty) (przygotowywane na bieżąco przez kucharza na sali śniadaniowej) 

a) omlety, 

b) jajka na miękko, 

c) jaja po wiedeńsku, 

d) jajecznice (1 porcja składa się z 2 jajek z dodatkami typu szynka, boczek, ser, szczypiorek, 

pomidory). 

e) naleśniki z twarogiem półtłustym lub sosem owocowym 

15. Jajka gotowane podawane w sosie tatarskim lub majonezowym 1 szt. 

16. Tymbaliki drobiowe z czystego mięsa (podawane porcjowo wymiennie na tymbale rybne; 40% 

mięsa w produkcie lub 40 % ryby w produkcie) 

40 g 

17. Ryba (makrela wędzona, śledź na trzy sposoby) – 1 rodzaj 30 g 

18. Ciasta i desery własnej produkcji (ciasteczka, babeczki, ciasta, drożdżówki, sernik na zimno) min 

1 rodzaj 

50 g 

19. Dania sezonowe (np. sałatka jarzynowa, ziemniaczana, śledziowa) 50 g 

20. Kawa zbożowa, kawa bezkofeinowa, kawa naturalna (firma Prima, Caffe Vergnano lub 

równoważna); kawa mielona, parzona w ekspresie przelewowym - 5g na 150 ml wody podawana 

w warniku lub ekspresie przelewowym. Zamawiający nie dopuszcza możliwości serwowania 

kawy rozpuszczalnej). 

250 ml 

21. Mleko 3,2% tłuszczu (firmy Maćkowy, Mlekovita lub równoważnej), cukier, cytryna bez ograniczeń 

22. Herbaty czarne, owocowe podawana w kopertach – min 5 smaków w osobno pakowanych 

saszetkach do samodzielnego przygotowania (firmy Eilles, Tekane, Lipton, Herbapol lub 

równoważna) 

bez ograniczeń 

23. Wrząca woda w warniku bez ograniczeń 

24. Soki owocowe – 100% soku, min. 2 smaki (np. pomarańcz, jabłko) (firma Tymbark lub 

równoważna). 

200 ml 

 

 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na używanie produktów marek o niskiej jakości. 
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Załącznik nr 2 

 

WYMAGANE MENU PAKIETU ŚNIADANIOWEGO 
dla Gości wcześniej opuszczających Dom Muzyka  

niż godzina rozpoczęcia serwowania śniadań. 

 

Menu Gramatura na osobę 

1. Sok owocowy w kartoniku – 100% soku (firma Tymbark lub równoważna) lub woda 

niegazowana w butelce.  

200 ml 

2. Jogurt naturalny lub owocowy w jednorazowym opakowaniu 125 g 

3. Batonik czekoladowy lub wafelek (firma Nestle, Olza, Jutrzenka lub równoważna)  20 g 

4. Owoc sezonowy (jabłko, gruszka, brzoskwinia)  150 g 

5. Bułka 2 szt. lub ciabata 1 szt. 120 g  

6. Masło – min. 80% tłuszczu w produkcie (firma Lurpak lub równoważna). 15 g 

7. Wędlina: 

a. typu premium (np. szynka wieprzowa, szynka konserwowa (bezglutenowa, 

polędwica, krakowska drobiowa, salami), min. 60% mięsa w wędlinie (firma 

Morliny, Sokołów lub równoważna).  

b. mięso pieczone własnej produkcji (karkówka, schab) – min. 99% mięsa w 

produkcie 

30 g 

8. Sery typu gouda, salami, ementaler – min. 45% tłuszczu w produkcie (firma Łowicz, 

Mlekovita lub równoważna). 

30 g 

9. Sałata 10 g 

10. Pomidor lub ogórek 50 g 

11. Majonez 10 g 

12. Łyżeczka do jogurtu 1 szt. 

13. Serwetki 2 szt. 

Ww. menu zapakowane w estetyczną, jednorazową papierową torbę z uszami dostosowaną wielkością do zawartości 

opakowania. Kanapki zawinięte w folię lub folię aluminiową. 

 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na używanie produktów marek o niskiej jakości. 
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Załącznik nr 3 

 

WYMAGANE MENU DLA PRZERWY KAWOWEJ 

 

Menu Gramatura na osobę 

 

 Kawa naturalna firma Prima, Caffe Vergnano lub równoważna (mielona, parzona w 

ekspresie przelewowym - 5g na 150 ml wody. Podana w zaparzaczu. Zamawiający nie 

dopuszcza możliwości serwowania kawy rozpuszczalnej oraz kawy z termosów), 

 Herbata – w saszetkach osobno pakowanych (czarna i owocowa min 5 smaków) (firmy 

Eilles, Tekane, Lipton lub równoważna), 

 Wrzątek w warniku,  

 Cukier biały i brązowy w saszetkach, 

 Mleko 3,2% podane w dzbankach, 

 Cytryna w plasterkach, 

 Woda mineralna podana w dzbankach z kostkami lodu i plasterkami cytryny,  

 

 

 Ciastka kruche – min. 3 rodzaje – (firma Wawel, E.Wedel, Jutrzenka, Skawa, Lambetz lub 

równoważna. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zakupu ciastek sprzedawanych luzem 

na wagę) 

 

 Soki owocowe – 100% soku, min. 2 smaki (np. pomarańczowy, jabłkowy) (firma Tymbark, 

Hortex lub równoważna). 

 

Czas trwania – 30 minut 

 
Bez ograniczeń 

 

 

Bez ograniczeń 

 

 

Bez ograniczeń 

Bez ograniczeń 

100 g/os. 

Bez ograniczeń 

200 ml/ os 

 

 

120 g/ os 

 

 

 

200 ml/ os 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na używanie produktów marek o niskiej jakości. 
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 Załącznik nr 4 

 

WYMAGANE MENU OBIADU KONFERENYCJNEGO – 3 daniowego 
 

Menu 

Gramatura na osobę  

po ugotowaniu/ upieczeniu/ usmażeniu 

Gramatura w stanie gotowym 

Zestaw menu nr 1 

 Zupa z leśnych grzybów w aromacie tymianku, z kluseczkami francuskimi (porcja na 
osobę zawiera 35% grzybów (borowik, podgrzybek), 23% warzyw, 2% tymianku,10% 
klusek,  30% rosołu mięsno-warzywnego) 

 Grilowana pierś z kurczaka z frytkami oraz zestawem surówek 

 Sernik 

 Woda mineralna serwowana w dzbanku, z dodatkiem cytryny. 
 
Zestaw menu nr 2 

 Aromatyczny krem z pomidorów z ziołowymi grzankami i listkami bazylii. (porcja na 
osobę zawiera 47% pomidorów, 20% warzyw, 2% bazylii, 3%grzanki, 28%rosołu mięsno-
warzywnego) 

 Dorsz smażony na maśle ziołowym, podany z fasolka szparagową z pomidorami oraz 
gotowane ziemniaki oprószone koperkiem  

 Panna cotta z musem malinowym i bitą śmietaną. 

 Woda mineralna serwowana w dzbanku, z dodatkiem cytryny 
 
Zestaw menu nr 3 

 Domowy rosół z makaronem i paseczkami warzyw. (porcja na osobę zawiera 30% 
warzyw, 25% mięsa (korpusy drobiowe), 15% makaronu, 30% rosołu mięsno-
warzywnego). 

 Tradycyjny kotlet schabowy, marynowany w ziołach, podany z zasmażaną kapusta i 
pieczonymi ziemniakami (zawartość panierki do 15% mięsa). 

 Lody z bitą śmietaną i sosem owocowym. 

 Woda mineralna serwowana w dzbanku, z dodatkiem cytryny. 
 

Zestaw menu nr 4 

 Staropolski żur podany  z białą kiełbasą i gotowanym jajkiem. (porcja na osobę zawiera 
32% warzyw, 27% kiełbasy białej z szynki, 10% grzybów (borowik, podgrzybek), 3% 
śmietany, 3% jajka, 25% rosołu mięsno-warzywnego). 

 Karkówka duszona po zbójnicku, podana w sosie własnym, z ziemniakami puree                                               
i kompozycją surówek.  

 Jabłko pieczone z bakaliami w miodzie podane z sosem waniliowym. 

 Woda mineralna serwowana w dzbanku, z dodatkiem cytryny. 

 
250 ml 

 
 

150g mięsa/150g frytki/ 150 
surówka = 450 

150 g 
250 ml/ osobę 

----------- 

 
250 ml 

 
 

150g ryby/150g fasolki/  
150g ziemniaków = 450 g 

150 ml 
250 ml/ osobę 

----------- 

 
250 ml 

 
 

160g mięsa/160g kapusty / 
150g ziemniaków = 470 g 

200g 
250 ml 

 
----------- 

 
250 ml 

 
 

150g mięsa/200g ziemniaków/ 
150g surówek= 500 g 

120g 
250 ml 

O ile w tabeli powyżej mówi się o  - sokach, są to soki owocowe – 100% soku  o smaku np. pomarańcz, jabłko, firmy 

Tymbark lub równoważnej. 

Zamawiający nie wyraża zgody na używanie produktów marek o niskiej jakości. 

Zestaw 2 daniowy – z przedstawionego wyżej menu należy wybrać zupę i drugie oraz wodę. 

Zestaw 1 daniowy - z przedstawionego wyżej menu należy wybrać drugie oraz wodę. 

Zamawiający nie wyraża zgody na używanie produktów marek o niskiej jakości. 

 



                                                       27 

Załącznik nr 5 
 

WYMAGANE MENU KOLACJI KONFERENCYJNEJ 
 

Menu 

Gramatura na osobę  

po ugotowaniu/ upieczeniu/ usmażeniu 

Gramatura w stanie gotowym 

Zestaw Menu nr 1 

 Penne z kurczakiem i delikatnym sosem śmietankowo- koperkowym (porcja na osobę 
zawiera 50% wkładu mięsnego-pełnowartościowe mięso drobiowe, 10% śmietany, 40% 
makaronu) 

 Talerz „zimny”: wędlina, żółty ser, serek topiony, dżem, ogórek, pomidor, pieczywo, masło 

 Herbata /kawa (do wyboru) 

Zestaw Menu nr 2 

 Gulasz warzywno-mięsny (porcja na osobę zawiera 40% wkładu mięsnego – 
pełnowartościowe mięso wieprzowo-wołowego – łopatka/zrazowa, 50% warzyw, 10% 
rosołu mięsno-warzywnego) 

 Talerz „zimny”: wędlina, żółty ser, serek topiony, dżem, ogórek, pomidor, pieczywo, masło 

 Herbata /kawa (do wyboru) 
Zestaw Menu nr 3 

 Ciabatta z grillowanym kurczakiem, kompozycją kruchych sałat oraz sosem koktajlowym 
(porcja na osobę zawiera 35% pieczywa, 30% kurczaka, 25% warzyw – sałat, 10% sosu) 

 Talerz „zimny”: wędlina, żółty ser, serek topiony, dżem, ogórek, pomidor, pieczywo, masło 

 Herbata /kawa (do wyboru)  

Zestaw Menu nr 4 

 Kremowa zupa ziemniaczana z kwaszonym ogórkiem, bekonem oraz kiełbasą (porcja na 
osobę zawiera 30% warzyw, 20% bekonu, 20% kiełbasy,30% rosołu warzywno-mięsnego) 

 Talerz „zimny”: wędlina, żółty ser, serek topiony, dżem, ogórek, pomidor, pieczywo, masło 

 Herbata /kawa (do wyboru) 
 

 

300g 

 

 

300 g 

250 ml 

----------- 

250 ml 

 
300 g 

250 ml 

----------- 

250 ml 

 

300 g 

250 ml 

----------- 

 
250 g 
300 g 

250 ml 

 
Zamawiający nie wyraża zgody na używanie produktów marek o niskiej jakości. 
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Załącznik nr 6 
 

WYMAGANE MENU OBIADOKOLACJI DLA GRUP TURYSTYCZNYCH 

 

Menu 

Gramatura na osobę  

po ugotowaniu/ upieczeniu/ usmażeniu 

Gramatura w stanie gotowym 

Zestaw menu nr 1 

 Zupa z leśnych grzybów w aromacie tymianku, z kluseczkami francuskimi (porcja na 
osobę zawiera 35% grzybów (borowik, podgrzybek), 23% warzyw, 2% tymianku,10% 
klusek,  30% rosołu mięsno-warzywnego) 

 Grilowana pierś z kurczaka z frytkami oraz zestawem surówek 

 Sernik 

 Woda mineralna serwowana w dzbanku, z dodatkiem cytryny. 
 
Zestaw menu nr 2 

 Aromatyczny krem z pomidorów z ziołowymi grzankami i listkami bazylii. (porcja na 
osobę zawiera 47% pomidorów, 20% warzyw, 2% bazylii, 3%grzanki, 28%rosołu mięsno-
warzywnego) 

 Dorsz smażony na maśle ziołowym, podany z fasolka szparagową z pomidorami oraz 
gotowane ziemniaki oprószone koperkiem  

 Panna cotta z musem malinowym i bitą śmietaną. 

 Woda mineralna serwowana w dzbanku, z dodatkiem cytryny 
 
Zestaw menu nr 3 

 Domowy rosół z makaronem i paseczkami warzyw. (porcja na osobę zawiera 30% 
warzyw, 25% mięsa (korpusy drobiowe), 15% makaronu, 30% rosołu mięsno-
warzywnego). 

 Tradycyjny kotlet schabowy, marynowany w ziołach, podany z zasmażaną kapusta i 
pieczonymi ziemniakami (zawartość panierki do 15% mięsa). 

 Lody z bitą śmietaną i sosem owocowym. 

 Woda mineralna serwowana w dzbanku, z dodatkiem cytryny. 
 

Zestaw menu nr 4 

 Staropolski żur podany  z białą kiełbasą i gotowanym jajkiem. (porcja na osobę zawiera 
32% warzyw, 27% kiełbasy białej z szynki, 10% grzybów (borowik, podgrzybek), 3% 
śmietany, 3% jajka, 25% rosołu mięsno-warzywnego). 

 Karkówka duszona po zbójnicku, podana w sosie własnym, z ziemniakami puree                                               
i kompozycją surówek.  

 Jabłko pieczone z bakaliami w miodzie podane z sosem waniliowym. 

 Woda mineralna serwowana w dzbanku, z dodatkiem cytryny. 

 
250 ml 

 
 

150g mięsa/150g frytki/ 150 
surówka = 450 

150 g 
250 ml/ osobę 

----------- 

 
250 ml 

 
 

150g ryby/150g fasolki/  
150g ziemniaków = 450 g 

150 ml 
250 ml/ osobę 

----------- 

 
250 ml 

 
 

160g mięsa/160g kapusty / 
150g ziemniaków = 470 g 

200g 
250 ml 

 
 

----------- 

250 ml 
 
 

150g mięsa/200g ziemniaków/ 
150g surówek= 500 g 

120g 
250 ml 

 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na używanie produktów marek o niskiej jakości. 


