
Załącznik nr 3 do SWZ 

      
UMOWA Nr ......... /…………… 

 
zawarta w dniu ……………………….…….. w Świeciu pomiędzy: 

Gminą Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie, NIP: 5591003606 - Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w Świeciu, ul. Gen. J. Hallera 11, 86-100 Świecie, reprezentowanym 

przez: 

Panią mgr Marzeną Brac – Kierownika Ośrodka, 

zwanym dalej Zamawiającym, a 

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

..................................................................................................................................................... 

Reprezentowaną/ym przez: 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

zwanym/i w dalszej części Wykonawcą,  

w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne pod 

nazwą: „Dożywianie uprawnionych świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Świeciu w formie gorącego posiłku na rok 2022” - II postępowanie. 

2.  Zamawiający przewiduje następującą szacunkową wielkość przedmiotu zamówienia  

w okresie trwania umowy na: 

a) około 18.250 posiłków (tj. 365 dni po około 50 posiłków dziennie), 

b) około 18.250 opakowań do posiłków wydawanych „na wynos” (tj. 365 dni po około 

50 posiłków dziennie), 

c) około 3.650 dowozów posiłków do świadczeniobiorcy (t.j. 365 dni po około 10 

dowozów), 

3. Ostateczna ilość posiłków może ulec zmianie, w zależności od faktycznej liczby 

potrzebujących, Przewidywana liczba osób może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu,  

z zastrzeżeniem ust. 4 

4. Minimalna ilość wydanych posiłków, nie może być mniejsza niż   30   % szacowanego 

wymiaru zakresu zamówienia, o którym mowa w ust. 2 pkt a). 



5. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

a) Oferta Wykonawcy 

b) Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami. 

§ 2. 

Termin realizacji zamówienia od 01.01.2022r. do 31.12.2022 r. 

 

§ 3. 

1.  Rozliczenie finansowe Wykonawcy usługi z Zamawiającym, za poszczególne miesiące 

odbywać się będzie na podstawie ilości faktycznie wydanych posiłków, opakowań oraz 

dowozów w oparciu o następujące ceny jednostkowe:  

 

 Cena za jeden gorący posiłek na rok 2022 netto/wysokość podatku VAT/brutto:  

1) Cena za wykonanie jednego gorącego posiłku na rok 2022 netto/wysokość podatku 

VAT/brutto:. 

  bez podatku VAT (netto) wynosi:…………………………..….……………...….… zł  

 (słownie: ………………………………………………………………………….…....) 

 powiększona o podatek VAT, którego stawka wynosi ……….% tj. VAT  

w wysokości .……..……. zł  

 (słownie: …………………………………………………..…………………………..)  

 kwota powiększona o wartość podatku VAT (brutto) wynosi ………………………zł 

(słownie: …………………………………………...…………………………………..) 

2) Cena za opakowanie do gorącego posiłku  wydanego na „wynos” na rok 2022 

netto/wysokość podatku VAT/brutto: 

 bez podatku VAT (netto) 

wynosi:……………………………………………...………..………………...….… zł  

 (słownie: ……...………………………………………………………………….…....) 

 powiększona o podatek VAT, którego stawka wynosi …...….% tj. VAT  

w wysokości .…………. zł  

 (słownie:…………………………………………………..…………………………..)  

 kwota powiększona o wartość podatku VAT (brutto) wynosi ………………………zł 

(słownie: …………………………………………...…………………………………..) 

3) Cena dowozu gorącego posiłku  do świadczeniobiorcy na terenie gminy Świecie  na 

rok 2022 netto/wysokość podatku VAT/brutto: 



 bez podatku VAT (netto) wynosi:………………… ………...………..……..….… zł  

 (słownie: ……...………………………………………………………………….…....) 

 powiększona o podatek VAT, którego stawka wynosi …...….% tj. VAT  

w wysokości .…………. zł  

 (słownie:…………………………………………………..…………………………..)  

 kwota powiększona o wartość podatku VAT (brutto) wynosi ………………………zł 

(słownie: …………………………………………...…………………………………..) 

4) Łączna cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia netto/wysokość podatku 

VAT/brutto: 

 bez podatku VAT (netto) wynosi:……………… …………..………………...….… zł  

 (słownie: ……...………………………………………………………………….…....) 

 powiększona o podatek VAT, którego stawka wynosi …...….% tj. VAT  

w wysokości .…………. zł  

 (słownie:…………………………………………………..…………………………..)  

 kwota powiększona o wartość podatku VAT (brutto) wynosi ………………………zł 

(słownie: …………………………………………...…………………………………..) 

 

2. Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy stanowić będzie iloczyn stawek 

wymienionych w ust. 1 i uzgodnionej z Zamawiającym ilości wydanych posiłków, 

opakowań oraz dowozów. 

3. Określone w ust. 1 wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty, jakie Wykonawca 

poniesie w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

 

§ 4. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania rachunku lub faktury za wykonaną usługę 

do 5-ego dnia roboczego każdego miesiąca – następującego po miesiącu, w którym 

wykonana została usługa - z wyjątkiem miesiąca grudnia 2022 roku, Wykonawca 

zobowiązuje się do przedłożenia rachunku lub faktury za wykonaną usługę do 28 grudnia 

2022 roku.  

2. Zamawiający zobowiązuje się przekazać do Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie 

przedmiotu umowy w danym miesiącu przelewem (sprzedaż bezgotówkowa) na wskazane 

konto bankowe w terminie t.j.……………..….. dni od dnia otrzymania rachunku lub faktury 



wraz z imiennym zestawieniem wydanych posiłków świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Świeciu za bieżący miesiąc. 

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niezbędną dokumentację do 5-ego dnia roboczego 

po zakończeniu bieżącego miesiąca.  

 

§ 5. 

1.  Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Zapewnienie przez Wykonawcę przygotowania, ugotowania, porcjowania oraz 

umożliwienia konsumpcji gorącego posiłku jednodaniowego w wyznaczonym przez 

Wykonawcę lokalu usytuowanym na terenie miasta Świecie w miejscu ogólnie dostępnym 

dla świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu. 

2) zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych umożliwiających spożycie jednego 

gorącego posiłku w szczególności: miejsc siedzących przy stoliku, możliwości przechowania 

odzieży wierzchniej, możliwości korzystania (bezpłatnie) z toalety oraz udostępnienia 

bieżącej wody oraz dezynfekcji rąk. 

3) umożliwienie osobom objętym dożywianiem odbioru przygotowanych posiłków celem 

konsumpcji ich na miejscu bądź, jeśli wyrażą taką wolę odebrania posiłku „na wynos”                    

w przygotowanych przez Wykonawcę pojemnikach odpowiadającym warunkom sanitarno-

epidemiologicznym, zgodnie z przedmiotem zamówienia. 

4) dowożenie jednego gorącego posiłku uprawnionym świadczeniobiorcom, którzy nie są  

w stanie odebrać go samodzielnie, jeżeli wyrażą taką wolę pod wskazany przez Ośrodek 

adres. Liczba świadczeniobiorców, którym świadczony jest dowóz posiłków ustalana jest po 

uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą. 

5) wykonania usługi żywienia zbiorowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami, 

a polegającej na przygotowaniu, wydaniu posiłku o odpowiednio zbilansowanej wartości 

kalorycznej i odżywczej, zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia.  

2. Podstawę realizacji zadania wymienionego w § 1 stanowi wyłącznie decyzja 

administracyjna wydana przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu lub inną 

osobę upoważnioną przez Burmistrza Świecia.  

3. Wykonawcy będzie przysługiwał zwrot kosztu za gorący posiłek (pełen obiad), za 

opakowanie przeznaczonego do jego wydania „na wynos” oraz za jego dowóz do 

uprawnionego świadczeniobiorcy, wyłącznie za faktycznie wydaną ilość posiłków, zgodnie 

ze wzorem obliczania wartości zamówienia. 



4. Spożywanie posiłków odbywać się będzie w przedziale godzin od 12:00 do 15:30.           

Przewiduje się spożywanie posiłków od poniedziałku do niedzieli z włączeniem dni wolnych 

od pracy oraz świąt okolicznościowych. Zamawiający przewiduje możliwość wydawania 

posiłków przez Wykonawcę w dzień poprzedzający dzień wolny od pracy lub święta 

okolicznościowe.  

5. Lokal, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 musi spełniać wymogi i warunki sanitarno-

epidemiologiczne, w zakresie żywienia zbiorowego oraz przepisy ustawy z dnia 25 sierpnia 

2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 z późn. zm.)   

6. Posiłki muszą być jednodaniowe świeże i przyrządzone w dniu dostawy, zaś w chwili 

odbioru muszą być gorące. 

1) Posiłek powinien składać się z jednego dania: 

 mięsnego, drobiowego, rybnego lub warzywnego w zestawie  

z ziemniakami lub zamiennikiem – kaszą, ryżem, makaronem itp. Bądź pierogi, pyzy, 

itp., a także surówki – buraczki, sałatki, mizerie, ogórek kiszony, kapustę zasmażaną 

lub marchewkę duszoną, w przypadku spożywania posiłku w lokalu dodatkowo 

kompot lub sok. 

7. Wydawanie posiłków przez Wykonawcę dokonywane będzie na podstawie dostarczonej 

listy osób uprawnionych do otrzymywania posiłków do ostatniego dnia każdego miesiąca. 

Lista sporządzana będzie przez Kierownika Działu Realizacji Świadczeń Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Świeciu. W przypadku, gdy w ciągu danego miesiąca dojdą kolejne osoby 

uprawnione, zostanie dostarczona skorygowana lista sporządzona na podstawie wydanej 

decyzji administracyjnej.  

8. Doręczenie korekty listy osób, na rzecz których Wykonawca ma świadczyć posiłki, nastąpi     

z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. 

10.Dokumentem upoważniającym Wykonawcę do wydania posiłku jest dowód osobisty                

lub inny dokument potwierdzający tożsamość. 

11.Dokonanie odbioru jednego gorącego posiłku uprawniony lub osoba upoważniona 

potwierdza czytelnym podpisem na liście. 

12.Wykonawca zobowiązany jest do wydania posiłku na podstawie pisemnego upoważnienia 

potwierdzonego przez świadczeniobiorcę Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu oraz 

pracownika socjalnego osobie upoważnionej wg ustalonego wzoru przez Zamawiającego 

załącznik nr 2.                                                                          



13.Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia faktyczna liczba osób, na rzecz,              

których świadczone będą usługi będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, którym 

przysługuje pomoc. 

14.W czasie wydawania posiłków odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób korzystających          

z posiłków ponosi Wykonawca. 

15.Wykonawca realizując przedmiot zamówienia zobowiązuje się do równego traktowania 

wszystkich osób, na rzecz których świadczone będą posiłki. 

16.W ramach działań, które mają zapobiegać przejawom dyskryminacji i nierównego 

traktowania, Wykonawca zobowiązuje się między innymi do: 

a) zapewnienia wszystkim osobom, na rzecz których świadczone są posiłki, swobodnego 

wyboru miejsca spożywania posiłków w pomieszczeniu, w którym świadczone są posiłki, 

b) zapewnienia wszystkim osobom, na rzecz których świadczone są posiłki, jednakowych 

posiłków, pod względem ilościowym i jakościowym, 

c) zabezpieczenia wystarczającej ilości miejsc i zastawy stołowej, 

d) organizacji spożywania posiłków w sposób wykluczający ujawnienie jakichkolwiek danych      

o źródłach finansowania świadczonych przez Wykonawcę posiłków, jak również o sytuacji 

dochodowej osoby/rodziny na rzecz, których świadczone są posiłki. 

 

§ 6. 

1. Zamawiający ma prawo przeprowadzania bieżącej kontroli, jak i dokumentacji wytworzonej 

w związku ze świadczeniem usług, a Wykonawca pod rygorem odstąpienia od umowy   

przez Zamawiającego zobowiązany jest do umożliwienia jej przeprowadzenia w zakresie  

i warunkach określonych przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącego sprawowania nadzoru nad realizacją 

niniejszej umowy bez wcześniejszego uzgadniania terminu, przez upoważnionego do tego 

pracownika Zamawiającego, a w szczególności do: 

a) formy i warunków przygotowywania posiłków (gotowania); 

b) jakości i różnorodności posiłków; 

c) formy i warunków podawania posiłków; 

d) formy i warunków wydawania posiłków; 

e) prawidłowości sporządzonych list świadczeniobiorców uprawnionych na podstawie 

dokumentacji Wykonawcy do korzystania z usługi dożywiania. 



3. W ramach czynności kontrolnych Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania 

okresowych wizytacji w siedzibie lokalu, w którym świadczone będą posiłki, w czasie   

w którym będzie realizowany przedmiot zamówienia. 

4. W zakresie wizytacji, Zamawiający: 

a) będzie degustował wydawane posiłki, 

b) będzie przeprowadzał ankiety i inne wywiady z osobami korzystającymi z posiłków, 

c) sporządzi końcowy protokół z wizytacji, w którym Zamawiający dokona podsumowania 

poziomu i zakresu świadczonych przez Wykonawcę posiłków, jak również sposobu realizacji 

zamówienia. 

§ 7 

1. Strony umowy ustalają, że usługa zostanie wykonana przez Wykonawcę osobiście bądź  

z udziałem podwykonawców. 

2.  Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części 

zamówienia następującym podwykonawcom: 

a) Nazwa podwykonawcy: ……………………………………… 

b) Opis powierzonej części zamówienia: …………………….. 

c) Czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby wykonawca powołuje się na 

zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp …………………………(tak/nie) 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach 

danych, o których mowa powyżej w trakcie realizacji zamówienia i przekazania 

informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację części zamówienia. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że: 

a) proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je  

w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz 

b) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. 

5.  Przepisu ust. 4 nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących podmiotami, na 

których zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy 

Pzp oraz do dalszych podwykonawców. 



6.  Postanowienia dotyczące podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego 

podwykonawcy oraz umów zawieranych między podwykonawcą i dalszym 

podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

7.  Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca 

jest zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi 

przez podwykonawcę i do ich koordynacji. 

 

§ 8. 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy dopuszczalna jest w przypadku: 

a) zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi 

konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 

b) wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie przy pomocy których 

Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Zmiana jest możliwa pod warunkiem 

zaproponowania osób spełniających warunki określone w ogłoszeniu, 

c) wystąpienia konieczności zmiany osoby sprawującej usługi, w przypadku gdy 

Zamawiający uzna, że osoba ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków. 

Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby, na inną spełniającą warunki 

określone w ogłoszeniu, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku 

przez Zamawiającego, 

d) wszelkie dopuszczalne zmiany do Umowy wymagają zgody obu stron oraz pisemnego 

aneksu podpisanego przez strony pod rygorem nieważności. 

2. Strony zgodnie postanawiają, że zmiany niniejszej umowy nie wymaga zmiana: 

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 

b) danych teleadresowych Stron umowy, 

c)  danych związanych z oznaczeniem Stron umowy, takich jak adres siedziby, numery 

identyfikacyjne Stron itp., 

d)  będąca następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy, w tym zmiany 

sposobu reprezentacji Strony umowy. 

 

§ 9. 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 



2. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną, która naliczana będzie 

odrębnie dla każdego miesiąca, w którym realizowany będzie przedmiot zamówienia,  

z tytułu: 

a) niezrealizowania dostawy / niewydania posiłków w wysokości 300,00 zł (słownie: 

trzysta złotych 00/100) za każdy dzień, w którym nie zrealizowano dostawy/ nie 

wydano posiłków, nie więcej jednak niż (miesięcznie) 2.400,00 zł brutto rocznego 

wynagrodzenia Wykonawcy, 

b) realizacji dostawy poza godzinami wskazanymi w § 5 pkt 4 niniejszej umowy,                     

w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) za każdy dzień realizacji 

przedmiotu umowy poza wyznaczonymi godzinami, nie więcej jednak niż 

(miesięcznie)  200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) wynagrodzenia 

Wykonawcy brutto, 

c) dostaw / wydawania posiłków niepełnowartościowych, posiłków niezgodnych                         

z jadłospisami, posiłków niezgodnych z treścią zamieszczoną w menu wystawionym           

w pomieszczeniu, w którym wydawane są posiłki, posiłków w nieszczelnych 

opakowaniach, jak również posiłków zimnych, wymieszanych składnikowo, w 

wysokości po 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) za każdy dzień nieprawidłowej 

realizacji przedmiotu umowy, nie więcej jednak niż (miesięcznie) 200,00 zł (słownie: 

dwieście złotych 00/100) wynagrodzenia Wykonawcy brutto,  

d) nieuprzątnięcia pomieszczeń, w których wydawane były posiłki, w wysokości                     

po  100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) za każdy dzień realizacji przedmiotu 

umowy, w którym dopuszczono się uchybień, nie więcej jednak niż (miesięcznie) 

200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) wynagrodzenia Wykonawcy brutto, 

e) realizacji przedmiotu umowy w sposób dyskryminujący osoby uprawnione do 

korzystania z pomocy żywnościowej, w tym także poprzez ich nierówne traktowanie w 

wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) za każde naruszenie nie więcej 

jednak niż (miesięcznie) 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) wynagrodzenia 

Wykonawcy brutto. 

f) odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy  

w wysokości 56.210,00 zł  

3. Z tytułu bezpodstawnego rozwiązania umowy/ bezpodstawnego odstąpienia od realizacji 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę, kara umowna wyniesie 23.000,00 zł brutto 

wynagrodzenia Wykonawcy. 



4. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę 

Zamawiający poniesie szkodę, niezależnie od kar umownych określonych w niniejszym 

paragrafie Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy pełnego odszkodowania na 

zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia                 

za wykonany przedmiot umowy.  

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody względem osób trzecich 

wynikające z nienależytego wykonania niniejszej umowy.  

7. Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień 

zwłoki w terminowym regulowaniu wynagrodzenia za świadczone usługi. 

7. Łączna, maksymalna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 30% 

kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego 

zamówienia wskazanej przed dniem otwarcia ofert. 

8. Strony umowy ustalają, że Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania 

uzupełniającego, ponad wartość naliczonych kar umownych, pokrywającego wartość 

wszelkich szkód powstałych w następstwie działania lub zaniechania albo nienależytego 

świadczenia objętych umową usług.  

 

§ 10. 

1. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony 

wszelkich zobowiązań z niej wynikających. 

2.  W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

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

umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3.  Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli zachodzi co najmniej jedna  

z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;  

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,  

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 

Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, 



dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 209/81/WE, z uwagi na to, 

że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej; 

d) w przypadku gdy wykonawca nie rozpoczął świadczenia usług w terminie 7 dni  

w stosunku do terminu, w którym rozpoczęcie miało nastąpić zgodnie z Umową. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy i nie będzie zgłaszał 

żadnych roszczeń z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. W przypadku,  

o którym mowa w ust. 3 lit. a) Zamawiający odstępuje od umowy w części, której 

zmiana dotyczy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy/rozwiązania umowy Wykonawcę oraz lub 

Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:  

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy/rozwiązania umowy Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji usług w toku 

według stanu na dzień odstąpienia; 

b) w przypadku, gdy dojdzie do odstąpienia od umowy/rozwiązania umowy z winy 

Wykonawcy, Zamawiający ma prawo wstrzymać dalsze płatności z tytułu umowy, aż do 

rozliczenia wykonanych usług. Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu zwłoki  

w zapłacie wynagrodzenia. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, 

bez wypowiedzenia oraz bez prawa do odszkodowania dla Wykonawcy,  

w następujących przypadkach: 

a) w razie wydania Wykonawcy decyzji o zakazie wykonywania działalności; 

b) w razie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy albo oświadczenia  

o wszczęciu postępowania naprawczego przez Wykonawcę; 

c) w razie wystąpienia okoliczności powodujących rozwiązanie lub likwidację Wykonawcy 

(w przypadku spółek prawa handlowego, spółdzielni i innych osób prawnych 

prowadzących działalność gospodarczą) lub podjęte zostaną przez Wykonawcę 

będącego osobą fizyczną czynności bezpośrednio zmierzające do zakończenia 

działalności w inny sposób; 

d) w sytuacji wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie zadań związanych  

z realizacją przedmiotowego zamówienia; 

e) gdy Wykonawca zaniechał realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej 

przez 7 dni kalendarzowych; 



f) gdy Wykonawca, pomimo uprzednich pisemnych, co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń 

ze strony Zamawiającego - nie wykonuje usług zgodnie z postanowieniami umowy lub 

w istotny sposób narusza zobowiązania umowne; 

7. Wykonawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w następujących 

przypadkach: 

a) gdy Zamawiający nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane usługi w ciągu 

30 dni od terminu płatności ustalonego w umowie; 

b) gdy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, że w wyniku nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł pokryć zobowiązania. 

8. Rozwiązanie umowy jest dopiero wtedy skuteczne, jeżeli Wykonawca wyznaczył 

Zamawiającemu stosowny termin (nie krótszy niż 7 dni) do wypełnienia postanowień 

umowy i poinformował go, że po bezskutecznym upływie tego terminu rozwiąże 

umowę. 

9. W każdym przypadku odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy musi nastąpić  

w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia lub rozwiązania oraz 

powinno zawierać uzasadnienie. 

10. Niezależnie od powyższego umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy 

porozumienia stron.  

 

§ 11. 

1. Strony będą dążyły do załatwienia ewentualnych sporów powstałych na tle stosowania 

niniejszej umowy polubownie. 

2. W razie braku porozumienia, właściwym do rozstrzygania sporów będzie Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego.  

§ 12. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.  

§ 13. 

Zamawiający, jako Administrator Danych Osobowych powierzy, przetwarzanie danych 

osobowych świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu uprawnionych do 

dożywiania w formie gorącego posiłku na rok 2022, załącznik 4 do niniejszej umowy, zgodnie 

z art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 

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



osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r., 

zwane dalej RODO). 

§ 14. 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze stron. 

2.  Strony parafują każdą stronę umowy.  

 

…………………………………………                                                       ………………………………………….. 
           Wykonawca                                      Zamawiający 

 

 

 

 

 

Załączniki do umowy: 

1. Ewidencja wydanych posiłków; 

2. Upoważnienie; 

3. Wykaz  świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu uprawnionych do spożywania 

posiłków osób; 

4. Umowa powierzenia danych; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do umowy nr ….. 
do projektowanych postanowień umowy 

 
Ewidencja wydanych posiłków 

Imię i nazwisko świadczeniobiorcy Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu : 

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

Adres Świadczeniobiorcy : ………………………………………..……………………………………..………………… 

Rozliczenie miesięczne w okresie od ………….……………..……….roku do ………………………..roku 

 

LP Data Usługi CZYTELNY Podpis 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

31   

 

Łączna liczba spożytych posiłków w miesiącu …………………….2022 r.  

wyniosła …………. sztuk oraz dojazdów……………. sztuk 



 
 

Załącznik nr 2 do umowy nr ….. 
do projektowanych postanowień umowy 

 

  
 
 
 
 
   .................................................                                                                                          ....................................... 
   Nazwisko i imię świadczeniobiorcy                                                                                       miejscowość i data                                   
    ................................................. 
   adres  zamieszkania świadczeniobiorcy    
    ………………………………………………… 
   nr dowodu osobistego lub nr pesel świadczeniobiorcy           
        
                                                                                  UPOWAŻNIENIE 
 

           Ja ……………………................................................................................................. upoważniam Panią/Pana  
                                                                              (imię i nazwisko)  
        ................................................................. zamieszkałą/ego w ………………………………………………………………. 
                              (imię i nazwisko)                                                        (adres zamieszkania osoby upoważnianej) 
 
 
        legitymującej/ego się dowodem osobistym.........................................................do odbioru należnego mi 

(podać numer i serię) 
        gorącego posiłku (pełen obiad) w dniu ……………….………………….. 
                                                                             
                  
          ………….....................................                            ……………………………………………… 
       (podpis pracownika OPS w Świeciu)             (podpis osoby upoważniającej) 
                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
…………………………….                                                                                                          Załącznik nr 3 do umowy nr ….. 

do projektowanych postanowień umowy 
 

                    

 

Wykaz  świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu uprawnionych  
do spożywania posiłków. 

 

                                

Lp. Nazwisko i Imię Adres 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

15 

 

 

16 

 

 

17 

 

 

18 

 

 

19 

 

 

20 

 

 



 
Załącznik nr 4 do umowy nr ….. 

do projektowanych postanowień umowy 
  

UMOWA 

POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH DO PRZETWARZANIA 

zawarta w dniu ______________________ r. w ______________________ 

pomiędzy: 

______________________ ______________________ ______________________ 

 z siedzibą w ______________________. (____ - ______________________),  

ul. __________________________________________________________________ ,  

NIP ______________________, reprezentowaną przez: 

______________________ – (funkcja) 

zwaną w treści Umowy „Administratorem”,  

a 

______________________ ______________________ ______________________ 

 z siedzibą w ______________________. (____ - ______________________),  

ul. __________________________________________________________________ , NIP 

______________________, reprezentowaną przez: 

______________________ – (funkcja) 

zwaną w treści Umowy „Procesorem” lub „Przetwarzającym”, 

w dalszej części Umowy Administrator i Procesor są nazywani łącznie „Stronami” lub każde 

oddzielnie „Stroną”. 

§ 1 

Przedmiot Umowy, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą  

1. Umowa ma charakter umowy powierzenia danych osobowych w rozumieniu art. 28 ust. 1 i 3 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U. UE. L. 2016, poz. 119.1), zwanego w dalszej części 

Umowy jako: „Rozporządzenie”. 



2. Procesor uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu wykonania 

umowy głównej, tj. umowy z dnia _____________________, której przedmiotem jest 

„Dożywianie uprawnionych świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu  

w formie gorącego posiłku na rok 2022” – II postępowanie, które będzie zwane w dalszej 

części Umowy jako „przetwarzanie” . 

3. Przetwarzanie dotyczyć będzie kategorii osób świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Świeciu, oraz rodzaju danych osobowych: 

1. Imię i Nazwisko, 

2. Dane adresowe, 

3. Dane osobowe osoby upoważnionej do odbioru posiłku na podstawie upoważnienia 

o którym mowa w umowie nr …………………., 

§ 2 

Czas trwania Umowy  

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia __________________ do dnia 

__________________.  

2. Procesor nie ma prawa do wykorzystania zgromadzonych na podstawie niniejszej Umowy danych 

osobowych w jakimkolwiek celu po jej rozwiązaniu, niezależnie od podstawy takiego rozwiązania. 

§ 3 

Warunki powierzenia danych osobowych do przetwarzania 

1. Procesor przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora, 

przez które Strony rozumieją niniejsza Umowę lub indywidualne polecenia i instrukcje 

przekazywane w sposób, o którym mowa w § 4 ust. 2 zdanie drugie oraz: 

a) zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do 

zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi 

zachowania tajemnicy; 

b) podejmuje odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne, mające na celu zapewnienia 

bezpieczeństwa danych osobowych; 

c) nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego, bez uprzedniej pisemnej zgody 

Administratora; 

d) w miarę możliwości pomaga Administratorowi, poprzez odpowiednie środki techniczne  

i organizacyjne, wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane 

dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w art. 12-23 Rozporządzenia; 

e) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga 

administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia; 



f) po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji 

Administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich 

istniejące kopie, w tym również te, zawarte na nośnikach danych, chyba że prawo Unii 

Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych 

osobowych, przy czym w sposób, o którym mowa w § 4 ust. 3 zdanie drugie składa 

Administratorowi oświadczenie o trwałym usunięciu lub zwrocie wszystkich danych lub 

wskazuje podstawę prawną pozwalającą na ich dalsze przetwarzanie;   

g) udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 

obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia oraz umożliwia Administratorowi (lub 

upoważnionemu przez niego audytorowi) przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji,  

i przyczynia się do nich; 

h) w przypadku przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej, przed rozpoczęciem przetwarzania informuje w sposób wskazany w  § 4 

ust. 3 zdanie drugie Administratora o takim obowiązku prawnym, o ile prawo nie zabrania 

udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny, natomiast w przypadku 

indywidualnej woli przekazania przez Procesora powierzonych danych osobowych do 

państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – dokonuje tego przetwarzania jedynie 

na odrębne polecenie Administratora, dokonane w sposób, o którym mowa w § 4 ust. 2 

zdanie drugie. 

i) zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o jakimkolwiek 

postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania 

przez Procesora danych osobowych, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu 

dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Procesora, a także o wszelkich 

planowanych - o ile są mu wiadome - lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących 

przetwarzania przez tego Procesora danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez 

inspektorów upoważnionych przez Prezesa Ochrony Danych Osobowych. Poinformowanie 

następuje w sposób, o którym mowa w § 4 ust. 3 zdanie drugie. 

2. Jeżeli powierzone dane osobowe są przetwarzane w formie elektronicznej na serwerach  

i nośnikach danych Procesora, te serwery i nośniki nie mogą znajdować się poza obszarem Unii 

Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

3. Procesor zobowiązuje się do każdorazowego i niezwłocznego informowania Administratora o 

przypadkach naruszenia przepisów prawa dotyczących ochrony powierzonych danych osobowych, 

w tym w szczególności przepisów Rozporządzenia, zaistniałych w okresie obowiązywania niniejszej 

Umowy. 

4. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, o którym mowa w art. 33 

Rozporządzenia, Procesor zgłasza je Administratorowi bez zbędnej zwłoki. Zgłoszenie naruszenia 



ochrony danych osobowych Administratorowi zawiera w swej treści elementy wskazane w art. 33 

ust. 3 RODO oraz winno nastąpić w sposób, o którym mowa w § 4 ust. 3 zdanie drugie.  

5. Na wypadek zawinionego naruszenia przez Procesora zasad przetwarzania danych osobowych 

(określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, Rozporządzenia oraz niniejszej 

Umowy), skutkującego zobowiązaniem Administratora na mocy prawomocnego orzeczenia sądu, 

ugody sądowej bądź porozumienia mediacyjnego do wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia 

lub kary pieniężnej, Procesor zobowiązuje się zrekompensować Administratorowi 

udokumentowane straty z tego tytułu w pełnej wysokości.  

6. Procesor jest zwolniony z odpowiedzialności za szkody spowodowane przetwarzaniem przez niego 

danych naruszającym przepisy prawa, jeżeli nie można mu przypisać winy za zdarzenie, które 

doprowadziło do powstania szkody. 

7. Procesor zapewnia, że dane osobowe nie będą udostępniane jego pracownikom i zleceniobiorcom 

przed podpisaniem przez nich oświadczeń lub umów o zachowaniu poufności. Zachowanie 

poufności nie ustaje po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, 

niezależnie od przyczyny tego rozwiązania lub wygaśnięcia. 

8. Procesor zobowiązuje się do monitorowania i stosowania przepisów prawa, powszechnie 

dostępnych wskazówek i zaleceń organu nadzorczego oraz unijnych organów doradczych, 

zajmujących się ochroną danych osobowych, w zakresie przetwarzania powierzonych mu danych, 

po uprzednim uzgodnieniu wpływu tych regulacji na przetwarzanie danych 

z Administratorem. 

§ 4 

Kontrola przetwarzania danych powierzonych 

1. Administrator przez cały okres obowiązywania Umowy jest uprawniony do kontroli poprawności 

zabezpieczenia i przetwarzania danych powierzonych Procesorowi. Kontrola może zostać 

przeprowadzona m.in. w formie bezpośredniej inspekcji polegającej na dopuszczeniu 

przedstawicieli Administratora do wszystkich obszarów przetwarzania danych osobowych 

objętych niniejszą Umową we wszystkich lokalizacjach Procesora, 

 w sposób nieutrudniający nadmiernie jego bieżącej działalności. Procesor zobowiązany jest do 

przedstawienia odpowiednich dokumentów do kontroli oraz wyjaśnień na piśmie na każde 

wezwanie Administratora,. 

2. W przypadku, gdy kontrola, o której mowa w ust. 1, wykaże jakiekolwiek nieprawidłowości 

Administrator ma prawo żądać od Procesora niezwłocznego wdrożenia zaleceń Administratora 

wynikających z ustaleń pokontrolnych. Zalecenia te przedstawiane będą w formie pisemnej pod 

adres siedziby Procesora lub formie elektronicznej pod adres e-mail …………………………….. – przy 

czym obydwie formy zostają zastrzeżone pod rygorem nieważności. 



3. Procesor niezwłocznie informuje Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie 

stanowi naruszenie Rozporządzenia lub innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego o 

ochronie danych. Poinformowanie winno nastąpić w formie pisemnej pod adres siedziby 

Administratora lub formie elektronicznej pod adres e-mail …………………………….. – przy czym 

obydwie formy zostają zastrzeżone pod rygorem nieważności. 

§ 5 

Podpowierzenie danych 

1. Procesor może powierzać przetwarzanie powierzonych mu danych osobowych objętych Umową 

innym podmiotom na stałe współpracującym z Procesorem (tzw. podpowierzenie) wyłącznie po 

uprzedniej zgodzie Administratora wyrażonej w sposób, o którym mowa w § 4 ust. 3 zdanie 

drugie. 

2. Podpowierzając przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom, Procesor jest obowiązany 

zapewnić w dalszej umowie powierzenia spełnienie przez ten podmiot wszelkich wymogów  

w zakresie ochrony danych osobowych na poziomie, co najmniej takim samym jak przewidziany 

w niniejszej Umowie. 

§ 6 

Poufność 

1. Procesor zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych, informacji 

i materiałów przekazanych lub udostępnionych mu lub o których wiedzę powziął w związku  

z realizacją Umowy, a także powstałych w wyniku jej wykonania informacji i materiałów w formie 

pisemnej, graficznej lub jakiejkolwiek innej formie. Informacje i materiały są objęte tajemnicą nie 

mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora udostępniane jakiejkolwiek osobie 

trzeciej, ani też ujawnione w inny sposób, chyba że w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane 

albo muszą być ujawnione zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 

orzeczeniem sądu lub organu państwowego. 

2. Procesor zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych będą 

obowiązane zachować w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia. Obowiązek 

zachowania tajemnicy nie ustaje po zaprzestaniu przetwarzania danych z jakiejkolwiek podstawy. 

Przepis § 3 ust. 7 Umowy stosuje się odpowiednio. 

 

 

 

 

 



§ 7 

Współpraca Stron 

1. Strony ustalają, że podczas realizacji Umowy powierzenia będą ze sobą ściśle współpracować, 

informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ 

na wykonanie powierzenia danych osobowych. 

2. Strony będą dokonywały uzgodnień i podejmowały decyzje operacyjne poprzez swoich 

przedstawicieli odpowiedzialnych za realizację Umowy w formie ustnej, pisemnej lub 

elektronicznej,. 

3. Strony zobowiązują się, że wszelkie decyzje dotyczące polubownego zakończenia sporu z osobą 

fizyczną na skutek naruszenia ochrony jej danych osobowych, w szczególności fakt i wysokość 

wypłaty ewentualnego odszkodowania, podejmą wspólnie. 

§ 8 

Wypowiedzenie umowy 

1. Każdej ze Stron przysługuje uprawnienie do rozwiązania Umowy z zachowaniem terminu 

wypowiedzenia określonego w umowie głównej.  

2. Administrator ma prawo wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym,  

w przypadku rażącego naruszenia postanowień Umowy przez Procesora, który:  

a) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z Umową, w szczególności przetwarzał 

je dla własnych celów lub celów innych podmiotów, a także celów niezgodnych z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej Umowy; 

b) wykonuje Umowę niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa lub 

instrukcjami Administratora w tym zakresie; 

c) nie zaprzestał niewłaściwego przetwarzania danych osobowych mimo uprzedniego 

wezwania Administratora do usunięcia naruszeń i bezskutecznego upływu 

wyznaczonego terminu 14 dni na zaniechanie naruszeń. 

3. W przypadku wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym, o którym mowa w ust. 2, 

umowa główna ulega również rozwiązaniu, przy czym Procesor zrzeka się jakichkolwiek 

roszczeń wynikających z przedwczesnego rozwiązania umowy głównej.  

 

§ 9 

Postanowienia Końcowe 

1. Z tytułu wykonywania niniejszej Umowy Procesorowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 



2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Spory wynikłe z tytułu Umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca siedziby 

Administratora. 

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

 

 

___________________________________ ___________________________________ 

(Administrator) (Procesor) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


