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Załącznik nr 3a do SWZ 

UMOWA nr ............................... 

 

zawarta w dniu …………………………… w Szczecinie, pomiędzy: 

 

Gminą Miasto Szczecin - Zespołem Żłobków Miejskich w Szczecinie, z siedzibą przy ul. 

Śląskiej 54 , którą reprezentuje Pani Agnieszka Rojek – Dyrektor Zespołu Żłobków 

Miejskich w Szczecinie, 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

 

a 

 

……………………………………………………. 

 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

łącznie zwanych: „Stronami”, 

 

 

Strony zawierają umowę po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne pn.: 

„Świadczenie usług cateringowych w 2022 roku dla dzieci w wieku  od 1 do 3 roku życia w 

trzech Żłobkach Miejskich w Szczecinie” w trybie podstawowym bez negocjacji  na zasadach 

określonych w art. 275 pkt 1 w związku z art.  359 pkt. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 

roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwanej dalej w skrócie 

„Pzp” w zakresie części I zamówienia pn.: „usługi cateringowe w Żłobku Miejskim nr 10”. 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego 

dostarczania posiłków (usługi cateringowe) dla dzieci od 1 do 3 roku życia według 

zatwierdzonego przez Zamawiającego jadłospisu, zgodnie z treścią Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, zwanej dalej „SWZ” oraz ofertą Wykonawcy (stanowiących łącznie załącznik nr 

1 do umowy), które to dokumenty stanowią integralną część umowy, natomiast  

Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia Wykonawcy umówionej ceny.  

2. Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usług cateringowych poprzez przygotowanie i 

dostarczenie we własnym zakresie, we wskazanych godzinach, zestawów wyżywienia oraz 

ich rozładunek w Żłobku Miejskim nr 10 przy ul. Janusza Kusocińskiego 2                          

w Szczecinie. 

3. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy dostarczy maksymalnie 20.152 (słownie: 

dwadzieścia tysięcy sto pięćdziesiąt dwa) jednodniowych zestawów wyżywienia 

(maksymalna ilość jednodniowych zestawów wyżywienia w okresie obowiązywania umowy). 

 

§ 2 

1. Usługi dostarczania posiłków (jednodniowych zestawów wyżywienia), o których mowa w § 1 

charakteryzują się następującymi parametrami: 

1) zestawy wyżywienia będą dostarczane dla maksymalnie 88 dzieci, 

2) określona ilość jednodniowych zestawów wyżywienia w okresie obowiązywania umowy 

(20.152) jest ilością maksymalną i może ona ulec zmniejszeniu stosownie do § 5 ust 2 

umowy, 



2 

3) w skład jednodniowego zestawu wyżywienia dla jednego dziecka wchodzi: 

a) I i II śniadanie,  

b) zupa i drugie danie, 

4) ilość jednodniowych zestawów wyżywienia będzie się zmieniać w zależności od 

frekwencji dzieci.  

5) godziny dostarczania jednodniowych zestawów wyżywienia: 

a) godz.  7:30 –   8:00 – I i II śniadanie,  

b) godz. 11:00 – 11:30 – zupa i drugie danie 

z tym zastrzeżeniem, że powyższe godziny mogą ulec zmianie, o czym Wykonawca 

zostanie poinformowany, zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 6 umowy. 

2. Dostarczane przez Wykonawcę posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe: 

1) jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potraw nie może powtarzać się w tym 

samym tygodniu, 

2) w tygodniu wszystkie drugie dania obiadowe są mięsne lub rybne z sosami, zupy na 

bazie warzyw i ziemniaków (nie „czyste”), potrawy dostosowane do możliwości 

pogryzienia przez dziecko (np. puree z fasoli, odpowiedniej grubości kawałki mięsa, 

pulpety przyrządzone tylko z mięsa z dodatkiem jajka), ciepłe napoje, 

3) potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości, 

świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji 

dodatkowych – konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie 

aromatyzowanych, 

4) w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie 

smażone, 

5) do przygotowania posiłków wymaga się: stosowania tłuszczów roślinnych (ograniczone 

stosowanie tłuszczów zwierzęcych), stosowania dużej ilości warzyw i owoców, w tym 

także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz, 

6) Zamawiający wymaga aby temperatura dostarczanych posiłków wynosiła: zupa 

mleczna, zupa , II danie, napoje gorące typu herbata, kakao, kawa zbożowa minimum 

75 stopni C. Wymagane jest w okresie letnim aby, przy temperaturze zewnętrznej 

powyżej 24 stopni C Wykonawca odpowiednio zabezpieczył transport potraw 

podawanych na zimno – surówki, sałatki, koktajle owocowe, owocowo- nabiałowe, 

wykorzystując do przewozu termoporty termoizolacyjne. 

 

§ 3 

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu zamówienia terminowo oraz z 

należytą starannością, zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ i niniejszej umowie.   

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność z warunkami jakościowymi wymaganych dla 

dostarczanych posiłków. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody spowodowane przez 

pracowników Wykonawcy. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez dzieci, dla których 

przygotowywane są posiłki, wskutek przygotowania i dystrybucji posiłków niezgodnie z 

przepisami i bez zachowania należytej staranności. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu zamówienia.  

6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wymaganą ilość jednodniowych zestawów 

wyżywienia zgodną z zapotrzebowaniem złożonym na dany dzień przez upoważnioną 

osobę. Upoważniona osoba powiadomi Wykonawcę o ostatecznej ilości jednodniowych 

zestawów wyżywienia najpóźniej do godziny 15:00 dnia poprzedniego, składając stosowne 
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zamówienie telefonicznie lub mailem, uwzględniając w ogólnej liczbie dzieci, grupę 

niemowląt, a także powiadomi Wykonawcę o planowanej godzinie dostarczenia posiłków 

(jeżeli godzina ta ulegnie zmianie w stosunku do godzin dostarczania posiłków wskazanych 

w § 2 ust. 1 pkt 5 umowy). 

7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać zestawy wyżywienia posiłków własnym 

transportem, w specjalistycznych termosach gwarantujących właściwą ochronę i temperaturę 

oraz jakości przewożonych potraw środkami transportu przystosowanymi do przewozu 

żywności. Dostarczenie zestawów wyżywienia z miejsca produkcji do pomieszczeń ich 

dystrybucji w żłobku będzie realizowane przez Wykonawcę na jego koszt, 

8. Wykonawca zobowiązany jest układać jadłospis na okres 10 dni roboczych (2 tygodnie) i 

dostarczać Zamawiającemu do zatwierdzenia najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem 

wykonywania umowy w przypadku pierwszego jadłospisu, a przypadku kolejnych- najpóźniej 

5 dni przed końcem obowiązywania uprzednio zatwierdzonego  jadłospisu. Wszelkie zmiany 

w jadłospisie sugerowane przez Zamawiającego będą wiążące dla Wykonawcy. 

9. Wykonawcy zobowiązany jest przechowywać próbki pokarmowych ze wszystkich 

przygotowanych i dostarczanych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin z 

oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby 

odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej 

kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów dotyczących technologii 

produkcji i jakości wykonywanych usług. 

10. Wykonawcy zobowiązany jest przygotowywać posiłki zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami prawa. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami 

określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, 

łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004/WE z dnia 29.04.2004r. w prawie higieny 

żywności i żywienia. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać norm na składniki 

pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności z 2017 r. 

11. Wykonawca zobowiązuje się oznaczać w dziennych jadłospisach alergeny zawarte w 

potrawach i produktach spożywczych. 

12. Wykonawca zobowiązany jest wskazywać w dziennych jadłospisach gramaturę 

produktu/potrawy, a także dołączać do codziennego jadłospisu wykaz składników 

wykorzystywanych do sporządzenia danej potrawy. Wymagane są etykiety z wykorzystanych 

produktów (wędlina, ser żółty, pieczywo). 

13. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać posiłki świeże, z bieżącej produkcji, bez 

konieczności dodatkowej obróbki technologicznej przed dystrybucją w żłobku. 

14. Nie dopuszcza się wykonywania posiłków z półproduktów i potraw w proszku, a także 

planowania w jadłospisach konserw, ryby pangi, paluszków rybnych, produktów, które w 

swoim składzie zawierają tłuszcze trans oraz syrop glukozowo-fruktozowych), produktów 

seropodobnych i zawierających MOM (mięso odkostnione mechanicznie). 

15. Wykonawca uwzględni sugestie Zamawiającego odnośnie sposobu wykonania danej 

potrawy. 

16. Zamawiający wymaga przygotowania i dostarczenia do pomieszczeń dystrybucji posiłków w 

żłobku diet indywidualnych z wyłączeniem produktów alergizujących (z eliminacją produktów 

wg zaleceń lekarza). 

17. Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-

epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność 

za ich przestrzeganie. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na 

bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP. 
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19. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać posiłki w czystych, wcześniej umytych 

termosach/termo portach izolacyjnych (lub w innych pojemnikach przystosowanych do 

przechowywania i przewozu żywności) a także wraz z posiłkami codziennie dostarczać 

pojemniki na odpady pokonsumpcyjne. 

20. Wykonawca zobowiązuje się do codziennego odbioru ze żłobka wcześniej dostarczonych 

pojemników z odpadami pokonsumpcyjnymi pozostałymi po posiłkach w godzinach od 15:00 

do 17:00 lub najpóźniej następnego dnia rano do godz. 8:00, z tym zastrzeżeniem, że w 

piątek Wykonawca zobowiązany jest odbierać ze żłobka pojemniki z odpadami 

pokonsumpcyjnymi tego samego dnia w godzinach od 15:00 do 17:00. Wykonawca 

zobowiązuje się we własnym zakresie utylizować przekazane mu przez Zamawiającego 

odpady pokonsumpcyjne. 

21. Do obowiązków Zamawiającego realizowanych za pomocą własnego personelu należeć 

będzie porcjowanie i wydawanie dzieciom posiłków.  

 

§ 4 

OBOWIĄZEK ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY  

1. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, polegające na:  

1) przygotowywaniu posiłków,  

2) dostarczaniu posiłków do wskazanej lokalizacji,  

3) odbieraniu odpadów pokonsumpcyjnych oraz pojemników, w których zostały 

dostarczone posiłki, 

- będą zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy w 

rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy lub odpowiadającej jej 

formie zatrudnienia określonej w przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w 

zakresie realizacji zamówienia. Zamawiający w szczególności jest uprawniony do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny,  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów,  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. Wykonawca w ciągu 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy przekaże Zamawiającemu 

wykaz osób, które będą realizować przedmiot umowy z wyraźnym wskazaniem osób, które 

będą wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1 wraz z oświadczeniem, że osoby te są 

zatrudnione na podstawie stosunku pracy. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji 

wykazu i przekazywaniu jej Zamawiającemu w ciągu 3 dni od dnia dokonania w nim zmiany. 

Zmiana osób wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy. 

4. Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 5 dni 

od dnia przekazania wezwania przez Zamawiającego, jest zobowiązany przedstawić, 

wskazane w wezwaniu przez Zamawiającego dowody zatrudnienia na podstawie stosunku 

pracy osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. Przez dowody, o których 

mowa w zdaniu poprzednim Strony rozumieją: 

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie 

to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
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oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby 

tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 

(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (tj. w szczególności: bez adresów, nr PESEL pracowników). 

Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania usług 

w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujące określone w ust. 1 czynności są 

osobami wskazanymi w wykazie osób, o którym mowa w ust. 3. 

6. Wykonawca oświadcza, że zatrudni do realizacji zamówienia w pełnym wymiarze pracy 

………...  osób*   z jednej lub więcej grup wskazanych poniżej / Wykonawca oświadcza, że nie 

zatrudni w pełnym wymiarze pracy żadnej osoby z jednej lub więcej grup wskazanych 

poniżej (wybrać właściwe – zgodnie ze złożonym w ofercie oświadczeniem Wykonawcy; *liczba 

osób wynikająca  z oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu oferty celem przyznania 

punktów w kryterium oceny ofert „Kryterium społeczne -  zatrudnienie osób z grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym”): 

1) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy, 

2) osób poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej 

pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy, 

3) osób usamodzielnianych, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 

r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

4) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania 

zawodowego, 

5) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

6) innych osób niż określone w pkt. 1-5, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o 

zatrudnieniu socjalnym lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

7) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby 

poszukującej pracy, bez zatrudnienia. 

7. Zatrudnienie osób z jednej lub więcej grup wskazanych w ust. 6, we wskazanej ilości, będzie 

trwać przez cały okres realizacji zamówienia na zasadach i w pełnym wymiarze pracy, zgodnie 

z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Zatrudnienie ww. osób musi nastąpić w 
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ciągu 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy i trwać do końca upływu terminu realizacji umowy.              

W przypadku gdy zatrudnienie zakończy się przed upływem tego okresu, Wykonawca jest 

zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby, spełniającej ww. warunki, tak aby 

wymagania określone w niniejszej klauzuli społecznej były spełnione przez cały okres realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

8. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań 

dotyczących zatrudnienia osób z jednej lub więcej grup wskazanych w ust. 6. Na żądanie 

Zamawiającego Wykonawca obowiązany będzie w ciągu 8 dni roboczych od pisemnego 

wezwania mailem lub pismem) udokumentować fakt zatrudnienia w/w osób poprzez 

udostępnienie do wglądu zanonimizowanych dokumentów, w szczególności: 

1) umowy o pracę, 

2) dokumentu potwierdzającego zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego, 

3) dokumentu potwierdzającego status osoby niepełnosprawnej,  

4) dokumentu potwierdzającego status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia. 

9. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie (nie krótszym niż 5 dni roboczych) wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę osób z jednej lub 

więcej grup wskazanych w ust. 6, we wskazanej ilości: oświadczenie Wykonawcy zawierające: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

informację o zatrudnieniu osób z jednej lub więcej grup wskazanych w ust. 6 do realizacji 

zamówienia we wskazanej ilości, w pełnym wymiarze pracy, podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. 

 

§ 5 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Łączna wartość przedmiotu umowy w okresie obowiązywania umowy wyniesie maksymalnie 

………………………….. brutto – cena za 20.152 jednodniowych zestawów wyżywienia 

(słownie: ………………………………… złotych 00/100), w tym cena za jeden jednodniowy 

zestaw wyżywienia dla jednego dziecka w wysokości ….…… zł brutto                                 

(słownie: ………………………..….. złotych 00/100), w tym podatek VAT.  

2. Łączna ilość jednodniowych zestawów wyżywienia, o której mowa w ust. 1 może ulec 

zmianie, ponieważ wartość ta zależy od frekwencji dzieci. Wykonawcy nie przysługują 

względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości 

jednodniowych zestawów wyżywienia. Zmniejszenie ilości jednodniowych zestawów 

wyżywienia i zmniejszenie łącznej wartości przedmiotu umowy nie jest traktowane jako 

zmiana umowy i nie wymaga aneksu do umowy. Zmniejszenie ilości jednodniowych 

zestawów wyżywienia i zmniejszenie łącznej wartości przedmiotu umowy nie może 

przekroczyć 40% wartości wskazanych w ust. 1. 

3. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za 

faktycznie zrealizowaną usługę stanowiącą sumę wszystkich dostarczonych w ciągu okresu 

obowiązywania umowy jednodniowych zestawów wyżywienia, w oparciu o cenę jednego 

jednodniowego zestawu wyżywienia określoną w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Cena za jeden jednodniowy zestaw wyżywienia dla jednego dziecka przyjęta w ofercie 

Wykonawcy (stanowiącej załącznik nr 1 do umowy) pozostanie niezmienna przez okres 

obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem postanowień, o których mowa w § 10 umowy 

(zmiany umowy). 

5. Rozliczenie nastąpi po wykonaniu usługi w oparciu o przedstawioną Zamawiającemu fakturę 

VAT. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia 

będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy 
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z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2021  r. poz. 685 

z późn. zm.). 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie ustalane w okresach miesięcznych jako iloczyn ceny 

jednostkowej jednodniowego zestawu wyżywienia, o której mowa w ust. 1 oraz liczby 

dostarczonych posiłków w danym miesiącu. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie 

szczegółowa specyfikacja określająca ilość i rodzaj wydanych zestawów posiłków, 

potwierdzona przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.  

7. Wykonawca będzie wystawiał fakturę VAT za dostarczone posiłki osobno raz w miesiącu do 

5-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Należności z tytułu realizacji umowy, 

płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 14 dni od wpływu 

prawidłowo wystawionej faktury.       

8. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wydania dyspozycji przez Zamawiającego do obciążenia 

jego rachunku na rzecz rachunku Wykonawcy. 

9. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT z 

zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w 

wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie 

ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia zostanie dokonana na 

rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.  

10. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbywać wierzytelności z tytułu realizacji 

niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

§ 6 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony 12 miesięcy, tj. od 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 

grudnia 2022 r. 

2. Umowa ulega rozwiązaniu wskutek wyczerpania kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1, 

przeznaczonej na realizację przedmiotu Umowy lub upływu okresu, na jaki została zawarta, 

zależnie od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. 

 

§ 7 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 

456 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiającemu, niezależnie od przypadków wskazanych w ust. 1, przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1) w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zostanie zajęta w postępowaniu 

egzekucyjnym ruchomość, nieruchomość, wierzytelność lub rachunek bankowy 

Wykonawcy,  

2) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy lub przerwał jej 

wykonywanie bez uzasadnionych przyczyn, 

3) w przypadku dwukrotnego w skali miesiąca niewykonania lub nienależytego wykonania 

bieżącego zamówienia, 

4) w przypadku trzykrotnego w skali miesiąca nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu 

realizacji zamówienia w danym dniu tj. zwłoki w dostawie posiłków o więcej niż 45 minut 

od terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 umowy. 

3.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

okolicznościach wskazanych powyżej. 

4. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty 

naliczonych przez Zamawiającego kar umownych przewidzianych niniejszą umową, a także 

nie pozbawia Zamawiającego uprawnienia do dochodzenia odszkodowania za poniesione 

straty na zasadach ogólnych. 
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5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie i zostać wysłane na adres Wykonawcy 

wskazany w niniejszej umowie. 

6. Odstąpienie od umowy następuje z dniem doręczenia pisma zawierającego oświadczenie 

woli Zamawiającego o odstąpieniu od umowy lub z dniem zwrotu pisma zawierającego 

oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy, w związku z jego niepodjęciem w terminie. 

7. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 4, 5 Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 8 

KARY UMOWNE 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) w przypadku zwłoki w dostawie posiłków o więcej niż 45 minut licząc od terminu, o którym 

mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w 

wysokości 300 zł brutto za każdy przypadek zwłoki. W sytuacji, gdy Wykonawca 

pozostaje w zwłoce w dostawie posiłków o więcej niż 45 minut od terminu, o którym mowa 

w § 2 ust. 1 pkt 5 umowy, Zamawiający ma prawo zlecić podmiotowi trzeciemu realizację 

usługi w danym dniu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). Koszt 

wykonania zastępczego Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę, 

2) w przypadku dostarczenia posiłków w danym dniu niezgodnie z podaną przez 

Zamawiającego ilością, jakością i asortymentem lub w przypadku nie dostarczenia 

posiłków, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 300 zł brutto, za 

każdą niezgodność w świadczeniu usługi. W przypadku nie dostarczenia posiłków 

Zamawiający ma prawo zlecić podmiotowi trzeciemu realizację usługi w danym dniu na 

koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). Koszt wykonania zastępczego 

Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę, 

3) za nieprzedstawienie jadłospisu w określonym terminie – w wysokości 500 zł brutto za 

każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w umowie,  

4) w przypadku nieprzedstawienia do zaakceptowania przez Zamawiającego umowy 

zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą – w wysokości 200 zł brutto za każdy 

przypadek, 

5) w przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu 

zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo 

zamówień publicznych – w wysokości 200 zł brutto za każdy dzień zwłoki, a w przypadku 

braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom do dnia wystawienia faktury 

końcowej, dodatkowo 500 zł, jednak nie więcej łącznie, niż wysokość kary umownej za 

odstąpienie od umowy, 

6) w przypadku, gdy Wykonawca w całości zaprzestanie wykonywania umowy z przyczyn 

jego dotyczących – w wysokości 10.000 zł brutto, 

7) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w § 4 ust. 1 umowy czynności, 

w wysokości 1.000 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek, (tj. za każdą osobę 

niezatrudnioną na podstawie stosunku pracy), 

8) w przypadku niezłożenia w wymaganym terminie dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 

8 i 9 umowy lub w przypadku, gdy w jakimkolwiek czasie trwania umowy Wykonawca nie 

będzie zatrudniał osób, zgodnie z postanowieniami § 4 umowy, w wysokości 1.000 zł 

brutto za każdy stwierdzony przypadek (tj. za każdą osobę niezatrudnioną na podstawie 
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stosunku pracy lub za każdy przypadek niezłożenia w wymaganym terminie 

dokumentów), 

9) w przypadku zwłoki w  przekazaniu Zamawiającemu wykazu, o którym mowa w § 4 ust. 3 

umowy lub jego aktualizacji, w wysokości 500 zł brutto za każdy dzień zwłoki w stosunku 

do terminu określonego w umowie, 

10) w przypadku zwłoki w przekazaniu, żądanych przez Zamawiającego dowodów 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w § 4 ust. 1 

umowy czynności, w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki, 

11) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10.000 zł brutto. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę należnych kar umownych w drodze potrącenia  z 

przysługujących mu należności w oparciu o wystawioną notę obciążeniową. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z dowolnych 

należności przysługujących Wykonawcy. Potrącenie jest możliwe przed terminem 

wymagalności należności Wykonawcy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

uzupełniającego, przewyższającego kary umowne. 

5. Roszczenie o zapłatę kar umownych za zwłokę, ustalonych za każdy dzień zwłoki, staje się 

wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu, 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni. 

6. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 mogą być naliczane i dochodzone niezależnie od 

siebie oraz kumulowane, również w wypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca i naliczenia kary umownej z tego tytułu. 

7. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy kwoty 20.000,00 zł brutto.   

 

§ 9 

UBEZPIECZENIE  

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, najpóźniej w dniu zawarcia Umowy, polisę 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z odpowiedzialnością za podwykonawców za 

szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez Wykonawcę lub podwykonawców w 

trakcie realizacji umowy, powstałe w związku z jej wykonywaniem, przy sumie gwarancyjnej 

nie mniejszej niż 150.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, 

spełniającą poniższe warunki: 

1) zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową osób 

objętych ubezpieczeniem, w tym przypadek zbiegu roszczeń ze wskazanych reżimów 

odpowiedzialności, za szkody na osobie lub w mieniu. Ubezpieczenie obejmuje szkody 

oraz ich następstwa, w tym utracone korzyści, które poszkodowany mógłby uzyskać, 

gdyby szkody mu nie wyrządzono. Zakresem ubezpieczenia objęte są także szkody 

wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa. 

2) obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wraz z limitami sumy gwarancyjnej na 

jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia: 

a) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez podwykonawców 

Ubezpieczonego – limit do wysokości sumy gwarancyjnej, 

b) odpowiedzialność cywilna za szkody na osobie i w mieniu wyrządzone osobom 

trzecim w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu (OC za produkt), w 

szczególności w związku z konsumpcją produktów gastronomicznych 

wprowadzanych do obrotu przez Ubezpieczonego oraz jego Podwykonawców, w tym 

zatrucia pokarmowe – limit do wysokości sumy gwarancyjnej, 



10 

c) odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe 

z nienależytego wykonania zobowiązania – limit do wysokości sumy gwarancyjnej, 

2. Udziały własne, franszyzy, wyłączenia i limity odpowiedzialności dopuszczalne są jedynie w 

zakresie zgodnym z aktualną dobrą praktyką rynkową, uwzględniającą należyte 

zabezpieczenie interesów Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kwot nieuznanych przez zakład ubezpieczeń, 

udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów odpowiedzialności do pełnej 

kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody. 

4. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli Wykonawca 

najpóźniej w dniu zawarcia umowy przedłoży polisę ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej, zgodnie z zakresem realizowanej umowy, obejmującą okres obowiązywania umowy 

z zastrzeżeniem ust. 5, wraz z potwierdzeniem opłaty wymagalnych rat składki 

ubezpieczeniowej. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 

spełniającego wyżej wymienione warunki, przez cały okres obowiązywania umowy. 

Jednocześnie w przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w 

trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest nie później niż 7 dni przed 

wygaśnięciem okresu ubezpieczenia przedłożyć Zamawiającemu, polisę ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej na kolejny okres. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca 

przedłoży potwierdzenia opłacenia wszystkich wymagalnych składek ubezpieczeniowych. 

6. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust. 1-5 Zamawiającemu 

przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

informacji o zdarzeniu uzasadniających prawo odstąpienia od umowy. 

 

§ 10 

ZMIANY UMOWY 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie art. 455 ustawy pzp. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień niniejszej umowy w 

stosunku do treści oferty Wykonawcy, polegających na: 

1) zmianie wynagrodzenia, 

2) zmianie terminu wykonania usługi. 

3. Zmiana skutkująca zmianą wysokości wynagrodzenia może nastąpić w przypadku 

wystąpienia zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, 

cena za jeden jednodniowy zestaw wyżywienia dla jednego dziecka określona w § 5 

ust. 1 umowy ulegnie odpowiedniej zmianie na zasadach  określonych w niniejszym 

paragrafie. 

4. Warunkiem wprowadzenia zmiany wynagrodzenia na skutek okoliczności wskazanych w ust. 

3, jest przedłożenie przez jedną ze Stron drugiej Stronie pisemnego wniosku w tym 

przedmiocie, zawierającego co najmniej: 

1) wskazanie przepisów, które uległy zmianie (z określeniem daty wejścia w życie zmian) 

oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu tych zmian na koszty wykonania przedmiotu 



11 

Umowy i dokładne określenie wysokości zmiany tych kosztów, 

2) określenie wysokości nowego wynagrodzenia, wraz z przedstawieniem szczegółowej 

kalkulacji wysokości tej zmiany, 

3) wskazanie daty, od której nastąpi bądź nastąpiła zmiana kosztów realizacji przedmiotu 

Umowy (nie wcześniejszej niż data wejścia w życie właściwych przepisów). 

5. Jeżeli z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia występuje Wykonawca, 

zobowiązany jest on załączyć do wniosku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, 

dokumenty uzasadniające zmianę kosztów wykonania przedmiotu Umowy oraz wysokość tej 

zmiany, w szczególności: 

1) pisemne zestawienie części przedmiotu Umowy, do których zastosowanie znajdzie 

zmiana stawki podatku od towarów i usług, wraz z określeniem wysokości 

wynagrodzenia za wykonanie tej części Umowy (tak przed, jak i po zmianie) – w 

przypadku przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt 1; 

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń pracowników, biorących udział w realizacji Umowy 

(ze wskazaniem wysokości wynagrodzenia dotychczasowej i po zmianie), do których 

zastosowanie znajdzie zmiana przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wraz 

z określeniem części wynagrodzenia każdego z tych pracowników odpowiadającej 

zakresowi prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy – w przypadku przesłanki, o 

której mowa w ust. 3 pkt  

3) pisemne zestawienie wynagrodzeń osób biorących udział w realizacji przedmiotu 

Umowy (ze wskazaniem wysokości dotychczasowej i po zmianie), podlegających 

obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, do 

których zastosowanie znajdzie zmiana przepisów o zasadach podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub przepisów o 

wysokości składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wraz z podaniem kwot 

składek uiszczanych na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz 

określeniem części wynagrodzenia każdej z tych osób odpowiadającej zakresowi prac 

związanych z realizacją przedmiotu Umowy – w przypadku przesłanki, o której mowa w 

ust. 3 pkt 3, 

4) pisemne zestawienie wynagrodzeń pracowników, biorących udział w realizacji Umowy 

(ze wskazaniem wysokości wynagrodzenia dotychczasowej i po zmianie), oraz 

dokumenty wskazujące na podstawę i wysokość obciążenia Wykonawcy z tytułu wpłaty 

podstawowej i wpłaty dodatkowej, o których mowa w art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych w zakresie zatrudnienia 

pracowników, odpowiadającej zakresowi prac związanych  13 z realizacją przedmiotu 

Umowy – w przypadku przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt 4; 

6. Jeżeli z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia występuje Zamawiający, jest on 

uprawniony do żądania od Wykonawcy przedstawienia dokumentów, z których będzie 

wynikać, w jakim zakresie okoliczności, o których mowa w ust. 3, mają wpływ na koszty 

wykonania przedmiotu Umowy, w tym przedłożenia odpowiednich zestawień, o których 

mowa w ust. 5, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 14 dni od 

dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego żądania Zamawiającego. 

7. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1 wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy 

nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych 

przepisów.  

8. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia 

wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 

z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 
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wynagrodzenia. 

9. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaki będzie zobowiązany 

dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej 

kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz 

zamawiającego. 

10. W przypadku przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt 4, wynagrodzenie ulegnie zmianie 

odpowiednio do zmiany kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą podstawową i 

wpłatą dodatkową, o której mowa w art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych wynagrodzenia osobom wykonującym przedmiot 

Umowy. 

11. Strona, której przedłożono wniosek w przedmiocie zmiany wynagrodzenia z powodu 

okoliczności wskazanych w ust. 3, ma prawo odmowy wyrażenia zgody na proponowaną 

zmianę, odpowiednio w całości lub części, wyłącznie jeżeli Strona wnioskująca nie wykazała 

w sposób wskazany w ustępach powyższych wysokości zmiany kosztów realizacji 

przedmiotu Umowy, w szczególności zaś gdy zmiana przepisów w zakresie wskazanym w 

ust. 1 nie ma wpływu na zmianę kosztów realizacji przedmiotu Umowy 

12. Strona, która otrzymała od drugiej Strony wniosek w przedmiocie zmiany wynagrodzenia z 

powodu okoliczności wskazanych w ust. 3, ma obowiązek przedłożenia Stronie wnioskującej 

pisemnej odpowiedzi na wniosek, ze wskazaniem, w jakim zakresie wyraża zgodę na 

wnioskowaną zmianę, oraz uzasadnieniem odmowy uznania zasadności wniosku, w terminie 

14 dni od dnia otrzymania wniosku. Brak złożenia w wymaganym terminie odpowiedzi na 

wniosek jest równoznaczny z jego akceptacją w całości. 

13. Zmiana wynagrodzenia wymaga aneksu do Umowy, sporządzonego w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. Aneks zostanie zawarty w zakresie wyrażonej zgody na wnioskowaną 

zmianę, w terminie 14 dni licząc od dnia przedłożenia odpowiedzi na wniosek lub upływu 

terminu na przedłożenie odpowiedzi na wniosek, zgodnie z ust. 12. 

14. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało zmianom zgodnie z zasadami opisanymi w 

poniższych ustępach - w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z 

realizacją zamówienia (z wyjątkiem kosztów o których mowa w ust. 3, które stanowią 

odrębną podstawę do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy). Przez zmianę ceny materiałów 

lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem 

ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, 

przedłożonych przez Wykonawcę przed zawarciem umowy, w postaci kalkulacji cenowych. 

15. Strony umowy będą uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia, o ile poziom zmiany 

ceny materiałów lub kosztów, spowoduje zmianę kosztów Wykonawcy za realizację usługi 

objętej umową o 12% w stosunku do wartości wynagrodzenia określonego § 5 ust.1 umowy. 

16. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w związku z okolicznościami, o których mowa w ust. 14 

może następować w okresach co 6 miesięcy (licząc od dnia zawarcia umowy), o ile poziom 

zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia osiągnie wysokość 

wskazaną w ust. 15. 

17. Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do tej części przedmiotu umowy, która jeszcze 

nie została zrealizowana (działa na przyszłość od momentu dokonania zamiany). 

18. Zmiana wynagrodzenia w związku z okolicznościami, o których mowa w ust. 15 umowy 

zostanie ustalona na podstawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 

ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dany rok: 

1) na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku z 

powyższymi zmianami. Wniosek Wykonawcy powinien zostać złożony w siedzibie 

Zamawiającego i może dotyczyć wyłącznie okresu, po złożeniu wniosku przez 

Wykonawcę. We wniosku należy wskazać: kwotę, o którą ma ulec zmianie 
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wynagrodzenie Wykonawcy oraz całkowite wynagrodzenie Wykonawcy po zmianie. 

Do wniosku należy dołączyć kalkulację oraz dokumenty rzeczowe i finansowe 

potwierdzające zasadność dokonania zmiany. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić 

wyłącznie, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę. Wynagrodzenie 

zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze aneksu zawartego w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana wynagrodzenia obowiązuje od następnego 

okresu rozliczeniowego, licząc od dnia złożenia wniosku, 

2) na pisemny wniosek Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia w związku 

z powyższymi zmianami. Wniosek Zamawiającego opierać się będzie na uaktualnionej 

kalkulacji cenowej złożonej przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami pkt 1. W 

przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi takiej kalkulacji, Zamawiający złoży wniosek 

o obniżenie wynagrodzenia w oparciu o własne wyliczenia. Wynagrodzenie zostanie 

obniżone przez Zamawiającego w drodze aneksu zawartego w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności licząc od dnia złożenia wniosku. Zmiana wynagrodzenia 

obowiązuje od następnego okresu rozliczeniowego, licząc od dnia złożenia wniosku.  

19. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wynosi 10% ceny za jeden 

jednodniowy zestaw wyżywienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

20. Zmiana terminu wykonania usługi może nastąpić w przypadku: 

1) wystąpienia siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych, stanowiących obiektywną 

przeszkodę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, 

2) zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 

dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego, 

3) ograniczenia czy wstrzymania zakresu dostaw lub zmiany dostaw usług lub terminu 

realizacji Umowy w przypadku ograniczenia liczby odbiorców posiłków lub 

wstrzymania i/lub ograniczenia dostaw związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 i obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa, 

4) zmianą sposobu rozliczenia umowy lub dokonania płatności na rzecz wykonawcy na 

skutek zmian zawartej przez zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub 

wytycznych dotyczących realizacji projektu 

- nie więcej niż o czas niezbędny do prawidłowego wykonania umowy, nie więcej niż 

o czas trwania tych okoliczności (liczbę dni kalendarzowych). 

21. Zmiany do Umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając 

pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany wraz z jej 

uzasadnieniem. 

22. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na 

które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 

wyrażenia takiej zgody. 

23. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 11 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Przetwarzanie danych osobowych z tytułu realizacji niniejszej umowy odbywać się będzie 

zgodnie z  powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym z rozporządzeniem 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 (dalej „RODO”).  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2. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki 

informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których 

dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy.   

3. W sytuacji , gdy w celu realizacji niniejszej umowy , Wykonawca pozyska dodatkowe dane 

osobowe osób fizycznych , Wykonawca zobowiązuje się̨ do wypełnienia obowiązków 

informacyjnych, o których mowa w ust. 4 , wobec tych osób oraz do złożenia 

Zamawiającemu oświadczenia o wypełnieniu obowiązku informacyjnego wraz z 

przekazaniem Zamawiającemu danych osobowych tych osób.  

4. Zamawiający, realizując nałożony na administratora obowiązek informacyjny wobec osób 

fizycznych – zgodnie z art. 13 i 14 RODO – informuje, że:  

1) administratorem danych osobowych jest Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie,  

2) kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest pod adresem mailowym: 

iod@it-serwis.com.pl, 

3) osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od administratora 

dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, na 

zasadach określonych w RODO oraz w innych obowiązujących w tym zakresie 

przepisów prawa,  

4) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez 

administratora niezgodnie z przepisami RODO 

5) pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora – Zespołu 

Żłobków Miejskich w Szczecinie dostępna jest na stronie internetowej w zakładce 

„Polityka Prywatności” 

6) dane osobowe będą przetwarzane w celu :  

a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, 

b) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione 

organy i podmioty, 

c) przekazania dokumentacji do archiwum, a następnie jej zbrakowania (trwałego 

usunięcia i zniszczenia). 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zamówienia, o którym mowa w §1 

ust. 1 do dnia przekazania dokumentacji do archiwum, a następnie jej zbrakowania, okres 

rękojmi i gwarancji, przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony swoich praw z 

tytułu realizacji umowy oraz przez okres archiwizacji zgodny z rozporządzeniem Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych, a także przez okresy określone w dokumentach programowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.  

6. Wykonawca zobowiązuje się, przy przekazywaniu Zamawiającemu danych osobowych (w 

rozumieniu RODO), każdorazowo przedstawić oświadczenie o spełnieniu obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których 

dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane lub oświadczenie, że 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 lub art. 14 

RODO. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, należy przedstawiać 

Zamawiającemu każdorazowo przy przekazywaniu m.in. wykazu osób zatrudnionych na 

podstawie stosunku pracy, wniosku o zmianę osób wskazanych przez Wykonawcę do 

realizacji umowy oraz uprawnień budowlanych osób skierowanych do realizacji umowy. 
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Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu oświadczenie o realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 7 poniżej.  

7. Wykonawca zobowiązuje się̨ poinformować , w imieniu Zamawiającego, wszystkie osoby 

fizyczne kierowane do realizacji przedmiotu umowy, których dane osobowe będą 

przekazywane Zamawiającemu o:  

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu,  

2) treści klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 4 niniejszego paragrafu.  

 

§ 12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Strony podają następujące adresy mailowe i dane telefoniczne właściwe ze względu na 

obowiązki wynikające z niniejszej umowy:  

1) ze strony Zamawiającego: …………………………………………………………….. 

2) ze strony Wykonawcy…………………………………………………………………… 

2. Strony są zobowiązane informować się o zmianie danych wskazanych w ust. 1 , przy czym 

zmiana tych danych nie wymaga aneksu do umowy.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy z dnia 11 grudnia 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

4. Ewentualne spory wynikające w związku z realizacją Umowy, których Stronom nie udało się 

rozstrzygnąć polubownie, będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

5. Niniejsza Umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie 

określonych w ww. ustawie. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie 

siedziby, rachunku bankowego, numeru telefonu, NIP, REGON, adresu do korespondencji 

pod rygorem uznania doręczenia za skuteczne na adres dotychczasowy. 

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

8. Datą zawarcia Umowy jest data jej podpisania przez ostatnią ze Stron. W przypadku braku 

określenia dat złożenia podpisów pod Umową, datą zawarcia Umowy będzie data podana w 

komparycji. 

9. Integralną część umowy stanowi SWZ oraz oferta Wykonawcy. 

 

 

    Zamawiający:              Wykonawca: 

 

…..…………………                  ….……………………… 

 

Załączniki: 

- załącznik nr 1: SWZ oraz oferta Wykonawcy. 

 

 


