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Załącznik nr 11 

UMOWA - wzór 

 

 

Zawarta w dniu ………………… r.  w Ustrzykach Dolnych pomiędzy: 

 

Gminą Ustrzyki Dolne / Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej, ul. Wyzwolenia 7, 38 – 700 Ustrzyki Dolne 

NIP: 689-11-61-899; REGON: 370004847 

reprezentowanym przez:  Iwona Szwarc – Dyrektor 

przy kontrasygnacie: Agnieszki Tokarczyk – Główny Księgowy 

w dalszej części umowy zwaną  Zamawiającym  

 

a  ……………………………………………………………………… 

  NIP …………………………….. REGON: …………………………………… 

  Reprezentowanym przez: …………………………………………. 

  w dalszej części umowy zwaną Wykonawcą  

 

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na usługi z zakresu przygotowania 

i dowozu posiłków dla uczestników Dziennego Domu Pomocy „Akademia Bieszczadzkiego 

Seniora” 

 

zawarto umowę o następującej treści: 

§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na 

przygotowaniu i dowozie posiłków uczestników Dziennego Domu Pomocy „Akademia 

Bieszczadzkiego Seniora” od ………………….. – 30.06.2022 r. 

2. Wykonawca będzie świadczyć przedmiotową usługę zgodnie z przepisami określonymi  

w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności  

i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2021 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi 

na podstawie w/w ustawy. 

3. Wykonawca będzie świadczyć przedmiotową usługę zgodnie z ofertą złożoną w dniu 

…………….., wymaganiami określonymi w niniejszej umowie, jak również 

Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, które są załącznikami do 

niniejszej umowy. 

4. Wykonawca przygotuje posiłki w postaci śniadania i dwudaniowego obiadu składającego 

się z zupy, drugiego dania i napoju. Gramatura potraw nie może być mniejsza niż: 

 

Rodzaj posiłku - ŚNIADANIE 

Minimalna gramatura 

potrawy podawanej  

dla 1 osoby  

Zupa mleczna  – z płatkami, zacierką, makaronem 250 ml 

Kawa, herbata, mleko, kakao (zamiennie)  

+ cukier 
250 ml 
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Pieczywo mieszane (graham, żytnie, pszenne, 

pełnoziarniste), pokrojone 
180g 

Dodatek tłuszczowy – masło 82% 15g 

Dodatek do pieczywa nabiałowy  

(jaja, sery twarogowe, pasty) 
50g 

Dodatek do pieczywa z białka zwierzęcego (chude, 

wysokiej jakości wędliny) 
50g 

Dodatek warzywny lub owocowy  

(świeży lub przetworzony, ale nie konserwowy) 
60g 

 

Rodzaj posiłku - OBIAD 

Minimalna gramatura 

potrawy podawanej  

dla 1 osoby  

(po obróbce termicznej) 

Zupa  350 ml 

Ziemniaki do drugiego dania 200 g 

Kasza, makaron, ryż, kopytka, kluski śląski, pyzy, 

kluski parowe – jako dodatek do II dania 
150 g 

surówka ze świeżych warzyw lub porcja warzyw 

gotowanych bądź przetworzonych  

w naturalny sposób (np. kiszone) 

120 g 

Sałata zielona + jogurt, kefir, śmietana 40 g + 30 g 

porcja mięsa (drób i mięsa bez kości) lub ryby 100 g 

drób lub mięso z kością (np. udko z kurczaka) 250 g 

drugie danie składające się z produktów mącznych w 

postaci kopytek, naleśników, pierogów, łazanek, 

klusek i innych 

350 g 

danie półmięsne (np. gołąbki, placek po węgiersku, 

bigos) 
350 g 

Kompot lub sok 200 ml 

 

5. Wykonawca oświadcza, że we wszystkich wydawanych posiłkach zapewni wartości 

kaloryczne i odżywcze zgodnie z normami Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie 

oraz zapewni odpowiedni stan sanitarno – techniczny lokalu, w którym przygotowywane 

będą posiłki. 

6. Wykonawca oświadcza, że posiłki będą urozmaicone. Te same potrawy nie będą powtarzać 

się częściej niż co 10 dni. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania posiłków gorących, przygotowywanych  

w dniu ich wydawania od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni, o których mowa  

w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020,  

poz. 1920 ze zm.).   

8. W przypadku przejściowego braku możliwości świadczenia usług (np. w przypadku 

awarii, konieczności wykonania remontów, prac naprawczych i konserwacyjnych 

itp.), wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia posiłków spełniających wymagania 

określone w dokumentacji niniejszego postępowania na swój koszt z innych źródeł. 
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§ 2. 

MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Przygotowywanie posiłków odbywać się będzie w: …………………………………… 

2. Posiłki dostarczane będą do: Dzienny Dom Pomocy „Akademia Bieszczadzkiego Seniora”, 

ul. 29 Listopada 22, 38-700 Ustrzyki Dolne; 

3. Umowa zawarta jest na czas określony, tj. od ………………….. r. do 30.06.2022 r. 

§ 3. 

PODWYKONAWSTWO 

1. Będące przedmiotem umowy zadania Wykonawca wykona siłami własnymi. 

lub 

1. Wykonawca oświadcza, iż zamierza powierzyć następujący zakres przedmiotowych zadań 

Podwykonawcom: 

a. ………………………………………………………….. 

b. ………………………………………………………….. 

2. Wykonawca nie może rozszerzyć podwykonawstwa poza zakres i podmioty wskazane  

w ust. 1 bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności 

w formie pisemnej lub formie elektronicznej. 

3. Wszelkie postanowienia umowy odnoszące się do Wykonawcy stosuje się odpowiednio do 

wszystkich podwykonawców, za których działania lub zaniechania Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. 

§ 4. 

ZASADY REALIZACJI I KONTROLI USŁUG 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać niniejszą umowę z należytą starannością, zgodnie  

z przepisami BHP oraz przepisami sanitarno – epidemiologicznymi w zakresie zbiorowego 

żywienia. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest przez czas realizacji umowy 

posiadać decyzję właściwego inspektora sanitarnego o dopuszczeniu określonego obiektu 

do przygotowywania i wydawania w nim posiłków w zbiorowym żywieniu oraz  

o dopuszczeniu środka transportu do przewozu żywności, natomiast osoby uczestniczące  

w realizacji zamówienia winny posiadać określone przepisami ustawy o chorobach 

zakaźnych i zakażeniach, orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno – epidemiologicznych  

o braku przeciwskazań do wykonywania prac, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 

2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U.  

z 2020 r. poz. 1845). 

2. Brak dokumentów, o których mowa w ust. 1, ich zdezaktualizowanie, bądź wydanie przez 

właściwego inspektora sanitarnego jakichkolwiek decyzji w przedmiocie ograniczenia 

Wykonawcy w wykonywaniu zbiorowego żywienia stanowi podstawę do rozwiązania 

niniejszej umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji usług wynikających 

z niniejszej umowy, w tym w szczególności jakości i ilości wydawanych posiłków oraz 

warunków i zasad przygotowywania i wydawania posiłków określonych niniejszą 

umową. 

§ 5. 

ZAKRES UMOWY 

1. Strony uzgadniają, iż przybliżona ilość posiłków, które zostaną zakupione przez 

Zamawiającego w okresie obowiązywania niniejszej umowy wynosi 3600 porcji śniadań  

i 3600 porcji obiadów. 

2. Ilość posiłków o której mowa w ust. 1 jest wartością szacunkową i nie jest wiążąca dla 

Zamawiającego w trakcie realizacji niniejszej umowy. 
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3. Rzeczywista ilość posiłków wynikać będzie z liczby osób uczestniczących w zajęciach 

ośrodka wsparcia Dzienny Dom Pomocy „Akademia Bieszczadzkiego Seniora”  

w poszczególnych dniach, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4. 

4. Zamawiający przewiduje, że minimalna ilość obiadów w okresie obowiązywania umowy 

nie będzie mniejsza niż 1062 porcje śniadań i 1062 porcje obiadów. 

§ 6. 

WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie za wydane posiłki płatne będzie miesięcznie, po zakończeniu danego 

miesiąca – na podstawie rachunku/faktury wystawionego/nej przez Wykonawcę. 

2. Wartość przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę w dniu 

………………….. zostaje określona na kwotę ………………………. zł netto,  

tj.  ……………….. zł brutto (słownie złotych brutto: ………………………/100). 

3. Cena  jednego posiłku wynosi: …………… zł (słownie: ……………………../100) brutto.  

4. Cena jednego posiłku brutto, o której mowa w § 6 ust. 3 umowy została ustalona na okres 

ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji i zmianie, z zastrzeżeniem postanowień 

§ 12 umowy. 

5. Wynagrodzenie za dany miesiąc stanowić będzie iloczyn ilości wydanych  

w danym miesiącu posiłków oraz ceny jednostkowej brutto o której mowa w § 6 ust. 3. 

6. Wartość przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 2  oraz cena jednego posiłku brutto 

o której mowa w ust. 3 obejmują wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy. Wykonawcy nie przysługuje zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek kosztów, 

opłat i podatków poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu 

umowy. 

7. Zapłata za wykonanie usług nastąpi do 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionego rachunku/faktury na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę. 

8. Wykonawca wystawia rachunki/faktury na: 

Nabywca: Gmina Ustrzyki Dolne,  

  ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne,  

  NIP: 689-11-90-300 

Odbiorca: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,  

  ul. Wyzwolenia 7, 38-700 Ustrzyki Dolne. 

§ 7. 

PERSONEL WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy, stosownie 

do art. 95 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) osoba/y wykonująca/e usługi przygotowania posiłków 

będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę, zgodnie z treścią Rozdziału III ust. 10 

Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

2. Wykonawca, na pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych 

przedstawi Zamawiającemu niżej wymieniony/e dokument/y potwierdzający/e sposób 

zatrudnienia osoby/osób o których mowa w § 7 ust. 1: 

a. Zanonimizowana, potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia umowy o pracę. 

Kopia umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracownika (t. w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracownika). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji a informacje 

takie, jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

b. oświadczenie/a osoby/osób o których mowa w § 7 ust. 1, że są zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca  

1974 r. – Kodeks pracy, z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę 
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ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę; 

3. W przypadku osobistej realizacji zamówienia przez osobę fizyczną, w tym również  

w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą, który 

usługi przygotowania posiłków w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy realizuje 

samodzielnie – Wykonawca w odpowiedzi na pisemne żądanie Zamawiającego o którym 

mowa w § 7 ust. 2 – składa oświadczenie potwierdzające fakt samodzielnej realizacji 

zamówienia. 

4. Wykonawca oświadcza, że przekazanie Zamawiającemu informacji, o których mowa 

w zapisach poprzedzających, służące zamawiającemu do realizacji kontroli, o której 

mowa w art. 95 ust. 2 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych nie narusza 

przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE  

L 119 z 04.05.2016 r.), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,  

w szczególności oświadcza, że pozyskał od osób o których mowa w § 7 ust. 1 zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, w tym przekazanie zamawiającemu informacji  

i dokumentów zgodnie z treścią § 7 ust. 2 pkt a i b.  

5. Zamawiający wymaga, aby w realizacji zamówienia uczestniczyła osoba wymieniona  

w wykazie stanowiącym załącznik nr 8 do złożonej oferty, której doświadczenie było brane 

pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Zmiana osoby o której mowa 

dopuszczalna jest na pisemny wniosek Wykonawcy jedynie w przypadku zastąpienia jej 

przez osobę o takim samym lub większym doświadczeniu w rozumieniu  

Rozdziału XIX ust. 1 pkt 2) Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zmiana osoby możliwa 

jest wyłącznie po pisemnym zaakceptowaniu jej przez Zamawiającego. 

§ 8. 

OSOBY DO KONTAKTU 

1. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Zamawiającego reprezentować 

będzie:……………………, e-mail:………………. tel. …………………………. 

2. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Wykonawcę reprezentować 

będzie:……………………, e-mail:………………. tel. …………………………. 

§ 9 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a. Jeżeli Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy przez okres dłuższy niż  

5 dni od terminu rozpoczęcia realizacji usług określonego w § 2 ust. 3 niniejszej umowy 

– w terminie 30 dni od upływu 5 – dniowego terminu przewidzianego na rozpoczęcie 

realizacji usług; 

b. Gdy Wykonawca wykonuje umowę, lub jej część w sposób sprzeczny z umową, 

świadczone usługi nie odpowiadają warunkom określonym w umowie,  

w szczególności: 

i. posiłki nie spełniają wymagań określonych w niniejszej umowie; 

ii. do realizacji przedmiotu niniejszej umowy nie została/y skierowana/e osoba/y 

wykazana/e przez Wykonawcę w załącznikach nr 5 i nr 8 do złożonej oferty; 

iii. osoba/y przygotowujące posiłki nie są zatrudnione na podstawie umowy  

o pracę zgodnie z wymaganiami określonymi w § 7 niniejszej umowy 

i nie zmienia sposobu realizacji umowy pomimo wezwania go do tego przez 

Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu lub nie usunie uchybień, 

mimo wezwania przez Zamawiającego do usunięcia uchybień w terminie określonym 

w wezwaniu – w terminie 30 dni id dnia, w którym upłynął termin na zmianę sposobu 

realizacji umowy wskazanym w wezwaniu wysłanym przez Zamawiającego. 
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Obowiązku wezwania do usunięcia uchybień nie stosuje się w sy6tuacjach, w których z 

uwagi na charakter danego uchybienia nie można go usunąć lub wymagane było jego 

natychmiastowe usunięcie, wówczas termin 30 – dniowy liczy się od dnia, kiedy 

Zamawiający powziął wiadomość o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy. 

c. Gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności – w terminie 30 dni od dnia, 

kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie 

od umowy z tej przyczyny; 

d. Jeżeli Wykonawca ujawni pozyskane w trakcie wykonywania umowy dane poufne,  

w szczególności dane osobowe osób korzystających z usług będących przedmiotem 

niniejszej umowy – w terminie 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość 

o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn; 

e. Jeżeli Wykonawca w ramach realizacji umowy złoży fałszywe oświadczenie lub 

oświadczenie niekompletne, którego nie uzupełni w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie – w terminie 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął 

informacje o okolicznościach warunkujących odstąpienie od umowy; 

f. Jeżeli w trakcie realizacji umowy wystąpi jedna z przesłanek określonych w art. 108 

ustawy Prawo zamówień publicznych – w terminie 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający 

powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych 

przyczyn. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu 

wypowiedzenia: 

a.  jeżeli wykazane zostanie, iż Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ustawy Prawo zamówień 

publicznych; 

b. wykonawca nie posiada dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1, dokumenty te są 

nieaktualne, bądź właściwy inspektor sanitarny wydał jakiekolwiek decyzje  

w przedmiocie ograniczenia Wykonawcy realizacji usług zbiorowego żywienia. 

3. W razie zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy wyłącznie z ważnych 

powodów, przez które należy rozumieć rażące naruszenie postanowień umowy przez 

Zamawiającego polegające na niezapłaceniu przez Zamawiającego niespornego 

wynagrodzenia, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na 

koniec miesiąca. 

5. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy i oświadczenie Wykonawcy  

o wypowiedzeniu umowy winno mieć formę pisemną lub formę elektroniczną opatrzoną 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

i winno zawierać uzasadnienie. Oświadczenie to może zostać doręczone stronie listem 

poleconym, osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany w § 8. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca może żądać 

wynagrodzenia jedynie za usługi wykonane do daty odstąpienia. 

§ 10 

KARY UMOWNE 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy następujących kar umownych: 

a. Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu przyczyn za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca lub wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę 

z przyczyn leżących po jego stronie – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto o którym 

mowa w § 6 ust. 2; 
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b. W przypadku wykonywania zadań związanych z realizacją umowy przez osoby inne niż 

wykazane w załączniku nr 8 do złożonej oferty lub niezaakceptowane uprzednio przez 

Zamawiającego zgodnie z procedurą określoną w § 7 ust. 5 umowy –  

w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każde stwierdzone 

uchybienie; 

c. W przypadku nie wywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązku o którym mowa 

w § 7 umowy - w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy 

stwierdzony przypadek; 

d. W przypadku nienależytego wykonywania zamówienia, tj. wykonywania zamówienia 

niezgodnie z warunkami określonymi w umowie, specyfikacji warunków zamówienia 

oraz opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności pkt 5 i 6 opisu przedmiotu 

zamówienia w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2 za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki, od dnia kiedy Zamawiający zidentyfikował, że 

Wykonawca realizuje zamówienie nienależycie i powiadomił o tym fakcie Wykonawcę 

drogą mailową, do dnia w którym Wykonawca wprowadził korekty do sposobu 

wykonywania zamówienia, który uznany został przez Zamawiającego za nienależyty; 

e. W przypadku utraty lub ujawnienia osobom trzecim jakichkolwiek informacji poufnych 

(w szczególności danych osobowych osób korzystających ze wsparcia),  

a także w przypadku ich wykorzystania w celu innym niż wykonywanie umowy – 

w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby 

wysokość szkody przewyższała wysokość naliczonych kar umownych. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 

4. Odpowiedzialność stron z tytułu zapłaty kar umownych ograniczona jest do 50% wartości 

przedmiotu umowy określonego w § 6 ust. 2. 

§ 11 

POUFNOŚĆ INFORMACJI 

1. Wszystkie dane i materiały uzyskane, zebrane bądź przygotowane przez Wykonawcę  

w trakcie realizacji umowy, w szczególności dotyczące osób korzystających z posiłków są 

poufne. 

2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1 nie stosuje się do danych, 

materiałów i informacji: 

a. dostępnych publicznie; 

b. otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności. 

3. Wykonawca oświadcza, iż jest świadomy odpowiedzialności karnej za naruszenia zasad 

przetwarzania danych osobowych, określonej w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku  

o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) i zobowiązuje się 

zachować w tajemnicy dane osobowe oraz informacje do których uzyskał dostęp. 

4. Wykonawca oświadcza, iż pouczy swoich pracowników biorących udział w realizacji 

zamówienia w zakresie konieczności stosowania zapisów zawartych w § 11 niniejszej 

umowy, jak również zobowiązuje się do skutecznego egzekwowania od tych osób 

obowiązków w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne naruszenia tych 

obowiązków przez osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne 

działania.. 

5. Szczegółowy sposób przetwarzania danych osobowych osób korzystających z posiłków 

określony zostanie odrębną umową. 
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§ 12 

ZMIANY TREŚCI UMOWY 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności, z wyjątkiem zmiany postanowień treści § 8, która nie wymaga sporządzenia 

aneksu. 

2. Zmiany treści niniejszej umowy dopuszczalne są w granicach uregulowań art. 454 i 455 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Zamawiający dokona zmian umowy w następujących przypadkach: 

a. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w stosunku do 

obowiązujących na chwilę podpisania umowy) w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia, w tym w zakresie dotyczącym: prawa podatkowego, w tym 

stawek podatku, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 305 ze zm.), ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.). Zmiana regulacji określonych w zdaniu 

poprzednim musi wywierać bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może 

prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi, nie 

może prowadzić do wydłużenia terminu obowiązywania umowy; 

b. gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie 

i załącznikach, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać 

usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy i załączników w celu jednoznacznej 

interpretacji zapisów umowy przez strony; 

c. gdy zaistnieje taka konieczność ze względu na zagrożenie epidemiczne i wystąpi 

konieczność wprowadzenia zmiany w zakresie działań lub czynności objętych umową. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, w drodze aneksu, w przypadku zmiany: 

a. stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; 

b. 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; 

c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

d. 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 przez Wykonawcę zamówienia 

wynikającego z niniejszej umowy. 

5. Każda ze stron umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących zmian 

o których mowa w § 12 ust. 4 do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może zwrócić się do 

drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie zmiany wynagrodzenia. Zmiana 

umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w życie przepisów 

będących przyczyną waloryzacji. Strona przedstawi udokumentowaną kalkulację 

uzasadniającą faktyczny wpływ zmian wskazany w § 12 ust. 4 pkt a – d na koszty realizacji 

umowy. 

6. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy o której mowa w § 12 ust. 4 jest 

niedopuszczalna, jeżeli przepisy wprowadzające zmiany zostały opublikowane przed 

upływem terminu składania ofert i w związku z tym mogły być uwzględnione przez 

Wykonawcę w składanej ofercie. 

7. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, strony zobowiązują się do 

niezwłocznego, wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności związanych 

z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, przy czym wpływ ten powinien 
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być potwierdzony poprzez dostarczenie oświadczeń lub dokumentów, które mogą dotyczyć 

w szczególności: 

a. nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 

podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji 

zamówienia; 

b. decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 

upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku 

z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia 

określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

c. poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw 

zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, 

o których mowa w art. 11 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

d. wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności 

w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych. 

8. Po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa 

w ust. 7 wpływają na należyte wykonanie umowy, strony niezwłocznie przystępują do 

rozpoczęcia procesu zmiany umowy zgodnie z treścią art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 

r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.).  

§ 14 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), 

ustawy  z dnia 29 sierpnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z  2019 r.  

poz. 1781). 

2. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy strony zobowiązują się 

rozpatrywać bez zbędnej zwłoki w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku 

niemożności osiągnięcia kompromisu, spory te będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa egzemplarze dla 

zamawiającego, jeden egzemplarz dla wykonawcy.. 

4. Integralną częścią niniejszej umowy są załączniki: 

a. ……………………………………………………… 

b. ……………………………………………………….. 

 

 Zamawiający                                                          Wykonawca 


