
 

 
 

1 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia 

Projektowane postanowienia umowne 

umowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

zawarta w dniu ……………. 2022 r., pomiędzy: 

Gminą Bytom ul. Parkowa 2, NIP 626-298-85-82; REGON 276255269, 

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom 

reprezentowanym przez: 

…………………….. - ……………………., działającego na podstawie udzielonego 

pełnomocnictwa prezydenta miasta Bytomia nr ………….. z dnia …………….. r. 

zwanym dalej Zamawiającym 

a …………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi cateringowej polegającej 

na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków w ramach przerwy kawowej 

oraz obiadu dla osób uczestniczących w zajęciach w ramach realizacji projektu 

pn.: Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej edycja II 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

2. Posiłki będą przygotowywane i dowożone na zasadach oraz zgodnie z opisem 

i wymaganiami zawartymi w opisie zamówienia określonym w załączniku nr 1 

do niniejszej umowy. 

3. Prognozowana liczba posiłków wydanych w trakcie realizacji umowy wyniesie 

maksymalnie: 700 posiłków w ramach przerwy kawowej w wersji A, 400 posiłków 

w ramach przerwy kawowej w wersji B oraz 850 posiłków w ramach obiadu. 

4. Zamawiający przewiduje, że średnio dziennie będzie zamawiał około 10 posiłków 

każdego rodzaju, tj. przerwy kawowej w wersji A lub B oraz obiadu. Jednakże 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia na potrzeby organizowanych 

zajęć wyłącznie przerwy kawowej. 

5. Ponadto Zamawiający zastrzega, iż określona w ust. 3 prognozowana 

maksymalna liczba posiłków oraz określona w ust. 4 średnia dzienna liczba 

zamawianych posiłków w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia może ulec 
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zmianie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, gdyż będzie uzależniona  

od liczby osób faktycznie uczestniczących w zajęciach szkoleniowych. 

Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia, 

w szczególności z tytułu praw do zapłaty lub odszkodowania. 

6. Z uwagi na to, iż liczba posiłków ma charakter prognozowany, Zamawiający 

zastrzega sobie, przy zachowaniu cen jednostkowych i w ramach przysługującego 

Wykonawcy wynagrodzenia, prawo do zmiany ilości posiłków w ramach danego 

rodzaju. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia, 

w szczególności z tytułu praw do zapłaty lub odszkodowania. 

(zapisy ust. 7 - 12 zostaną wprowadzone do treści umowy w przypadku Wykonawcy, 
który w formularzu oferty zadeklaruje, że do wykonywania czynności związanych 
z realizacją zamówienia, zatrudni/oddeleguje zatrudnioną przez siebie osobę 
niepełnosprawną) 

7. Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 7 dni  

od dnia zawarcia umowy zatrudnić/oddelegować zatrudnioną (do wykonywania 

czynności związanych z realizacją zamówienia) osobę niepełnosprawną na 

minimum 1/4 etatu na podstawie stosunku pracy zgodnie z art. 22 § 1 ustawy  

z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.)  

w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - tj. Dz. U. z 2021 r.  

poz. 573 z późn. zm. 

8. Zamawiający dopuszcza zmianę osoby niepełnosprawnej, której zostaną 

powierzone czynności związane z realizacją zamówienia w przypadku 

wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę. Łączna długość przerw  

w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej w czasie trwania umowy - wynikająca  

z modyfikacji zatrudnienia - nie może być dłuższa niż 10 dni roboczych.  

W przypadku przekroczenia długości przerw zastosowanie mają zapisy  

ust. 12 pkt 2). 

9. Wykonawca ma obowiązek nie później niż w terminie do 8 dni liczonych od dnia 

zawarcia niniejszej umowy oraz w terminie do 2 dni od zmiany osoby 

niepełnosprawnej, przedstawić Zamawiającemu dowód zatrudnienia osoby,  

o której mowa w ust. 7 w formie oświadczenia o zatrudnieniu tej osoby  

z podaniem okresu zatrudnienia. Jeżeli termin ten przypada na dzień wolny od 

pracy, dokumenty należy dostarczyć w kolejny dzień roboczy następujący po dniu 

wolnym od pracy. 
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10. Spełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca zobowiązany jest 

potwierdzać poprzez składanie raz na kwartał oświadczenia o ciągłości 

zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Każde oświadczenie powinno zawierać 

w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonuje 

osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, wymiar etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1) żądania przedłożenia do wglądu dokumentów związanych z zatrudnieniem 

osoby niepełnosprawnej (np. kopii dokumentów potwierdzających orzeczenie 

o niepełnosprawności, kopii umowy o pracę wraz z dokumentem regulującym 

zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

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

danych osobowych (Dz.U.2019.1781 tj. z dnia 2019.09.19) i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. 

w szczególności bez adresów oraz nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia 

umowy, rodzaj umowy i wymiar etatu i zakres obowiązków powinny być 

możliwe do zidentyfikowania; 

2) zażądania od Wykonawcy wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie 

potwierdzenia spełnienia ww. wymogów. 

Niezłożenie przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ust. 9 i 10 

oraz w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów lub wyjaśnień, o których mowa w ust. 11, Strony 

umowy traktować będą jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu 

zatrudniania/oddelegowania do realizacji zamówienia osoby niepełnosprawnej, 

w takim przypadku zastosowanie mają zapisy ust. 12. 

12. Zamawiający przewiduje następujące kary umowne za niedopełnienie obowiązku, 

o którym mowa w ust. 7: 
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1) w wysokości 1 % całkowitej wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 

zdanie pierwsze umowy za każdy dzień zwłoki w zatrudnieniu/oddelegowaniu 

osoby niepełnosprawnej w przypadku niewywiązania się z obowiązku 

zatrudnienia/oddelegowania tej osoby do 7 dni od dnia zawarcia umowy; 

2) w wysokości 1 % całkowitej wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 

zdanie pierwsze umowy za każdy kolejny dzień  niezatrudnienia osoby 

niepełnosprawnej, w przypadku gdy przerwa w ciągłości zatrudnienia osoby 

niepełnosprawnej, o której mowa w ust. 7 przekroczy 10 dni roboczych. 

§ 2 

1. Okres realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 16.12.2022 r., 

z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 2. 

2. Niniejsza umowa wygasa z chwilą wyczerpania kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1 

zdanie pierwsze. 

3. Usługa będzie świadczona w dni robocze. Terminy oraz ilości zamawianych 

posiłków będą określane i przekazywane Wykonawcy drogą elektroniczną 

w formie tygodniowych harmonogramów dowozu w ostatni dzień roboczy 

poprzedzający dany tydzień dowozu, przy czym ostateczna liczba obiadów będzie 

podawana każdorazowo w dniu odbywania się danego spotkania poprzez 

zgłoszenie telefoniczne lub elektroniczne do godziny …………. (należy wpisać 

godzinę zaproponowaną przez Wykonawcę w formularzu oferty). 

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać posiłki do siedziby Klubu Integracji 

Społecznej przy ul. Powstańców Warszawskich 14 w Bytomiu lub w wyjątkowych 

sytuacjach do innego miejsca w obrębie gminy Bytom w następujący sposób: 

1) w ramach przerwy kawowej - zgodnie z tygodniowym harmonogramem 

dowozu przekazywanym przez Zamawiającego; 

2) w ramach obiadu - zgodnie ze zgłoszeniem dokonywanym 

przez Zamawiającego w danym dniu realizacji usługi. 

5. Zamawiający wymaga, aby posiłki w ramach przerwy kawowej każdorazowo były 

dostarczane około godziny 8:00, a obiady około godziny 12:30. 
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§ 3 

1. Ustala się, iż całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu świadczonych usług 

w ramach niniejszej umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, nie przekroczy kwoty: 

……………… zł brutto  (słownie:…….…………..…/100). Przy czym ustala się: 

1) koszt jednego posiłku w ramach przerwy kawowej w wersji A na kwotę: ….... zł 

brutto (w tym …. % VAT); 

2) koszt jednego posiłku w ramach przerwy kawowej w wersji B na kwotę: ….... zł 

brutto (w tym …. % VAT); 

3) koszt jednego posiłku w ramach obiadu na kwotę: ……… zł brutto (w tym …. 

% VAT). 

2. Cena ustalona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie lub nienależyte rozpoznanie 

przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. 

3. Cena za jeden posiłek nie będzie podlegać waloryzacji i zmianie do końca 

obowiązywania umowy. 

4. Strony ustalają następujące zasady rozliczania i regulowania należności: 

1) za okres rozliczeniowy przyjmuje się miesiąc kalendarzowy; 

2) podstawą rozliczeń finansowych będą ustalone ceny jednostkowe brutto 

za przygotowanie i dostarczenie jednego posiłku w ramach przerwy kawowej 

w wersji A/przerwy kawowej w wersji B/obiadu zawierające wszelkie koszty 

związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia oraz liczbę faktycznie 

wydanych posiłków w okresie rozliczeniowym. Liczba faktycznie dostarczonych 

posiłków będzie wynikać z liczby wydanych posiłków w ramach przerw 

kawowych w wersji A lub B zgodnie z harmonogramami dostarczanymi 

przez Zamawiającego oraz z liczby wydanych obiadów zgodnie 

ze zgłoszeniami dokonywanymi przez Zamawiającego; 

3) zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie wystawionej w terminie 7 

(siedmiu) dni od zakończenia okresu rozliczeniowego faktury lub rachunku 

z wyszczególnioną liczbą wydanych posiłków objętych płatnością; 

4) warunkiem wystawienia przez Zamawiającego faktury lub rachunku będzie 

protokół odbioru podpisany przez obie strony, potwierdzający należyte 

wykonanie usługi; 

5) zapłata wynagrodzenia dokonana zostanie przelewem na wskazany 

na fakturze/rachunku rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni 
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kalendarzowych licząc od dnia przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury/rachunku. Za dzień zapłaty faktury/rachunku przyjmuje się 

dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. Faktury lub rachunki należy wystawiać na Gminę Bytom ul. Parkowa 2 

(NIP 626-298-85-82; REGON 276255269), Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom. 

6. Ustala się, iż faktury lub rachunki należy dostarczyć na adres Zamawiającego, 

tj. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu ul. Strzelców 

Bytomskich 16, 41-902 Bytom. 

7. Wykonawca oświadcza, że: 

1) właściwy dla niego jest Urząd Skarbowy w ..............................; 

2) podany na fakturach rachunek bankowy będzie znajdować się na „białej liście 

podatników”,  o której mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług 

oraz, że prowadzony jest dla niego rachunek VAT. 

8. Zakazuje się przelewu wierzytelności i przejęcia długu z tytułu niniejszej umowy. 

9. W przypadku zamówienia zawierającego podatek VAT, Zamawiający dokona 

zapłaty wynagrodzenia metodą podzielonej płatności (MPP). 

10. Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych w przypadku 

opóźnienia w zapłacie należności w wysokości stopy procentowej, wynikającej 

z aktualnie obowiązujących przepisów. 

§ 4 

1. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30-dniowego 

okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień okresu rozliczeniowego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezwłocznego wypowiedzenia umowy 

(ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia kosztów ze strony 

Zamawiającego) w sytuacji: 

1) nienależytego jej wykonywania przez Wykonawcę, po uprzednim pisemnym 

zawiadomieniu o stwierdzonych nieprawidłowościach i nie przedstawieniu 

ze strony Wykonawcy zadowalającego wyjaśnienia tych nieprawidłowości; 

2) utraty przez Wykonawcę prawa do świadczenia usług objętych umową; 

3) nie przestrzegania warunków określonych w postępowaniu odnośnie 

zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, (jeśli dotyczy). 
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3. W przypadku wygaśnięcia umowy lub jej wypowiedzenia, Strony zobowiązują się 

do dokonania, w terminie do 2 tygodni od zakończenia obowiązywania umowy, 

rozliczenia liczby wydanych posiłków. 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) wykonywać przedmiot zamówienia z zachowaniem należytej staranności 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i zasadami sanitarno-

epidemiologicznymi; 

2) ponosić odpowiedzialność za wykonywanie przedmiotu zamówienia niezgodnie 

z pkt. 1; 

3) realizować przedmiot zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy; 

4) informować o wszelkich utrudnieniach w realizacji przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się: 

1) przestrzegać określonych w załączniku nr 1 do umowy terminów przesyłania 

tygodniowych harmonogramów oraz zgłaszania zapotrzebowania na obiady; 

2) do odbioru wszystkich posiłków zamówionych w ramach zlecenia złożonego 

na dany dzień, z zastrzeżeniem, prawa do odmowy przyjęcia dostawy w całości 

lub części w przypadku stwierdzenia niezgodności z opisem przedmiotu 

zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, lub w przypadku 

stwierdzenia wad jakościowych dostarczonych posiłków (świeżość, 

temperatura, gramatura itp. wady produktu). W takim przypadku Wykonawca 

jest zobowiązany niezwłocznie, tj. w tym samym dniu, lecz nie później niż 

do godz. 13.15, wymienić towar na wolny od wad bez prawa do dodatkowego 

wynagrodzenia. 

§ 6 

1. 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 

istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
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2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy również 

w następujących sytuacjach: 

1) w przypadku, gdy Wykonawca utraci prawo do wykonywania działalności 

będącej przedmiotem umowy, w szczególności pozbawienia Wykonawcy 

przez uprawnione organy prawa wykonywania działalności w zakresie obrotu 

żywnością lub stwierdzenia przez te organy w efekcie przeprowadzonej kontroli, 

iż działalność ta jest wykonywana w sposób sprzeczny z obowiązującymi 

przepisami. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o utracie przez Wykonawcę prawa 

do wykonywania działalności; 

2) gdy Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością 

lub przechodzi w stan likwidacji w celach innych niż przekształcenie 

przedsiębiorstwa lub połączenia się z innym przedsiębiorstwem. W takim 

przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości, iż ww. okoliczności mają wpływ na realizację 

przedmiotu umowy; 

3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie 

wszczęte postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację 

umowy. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości, iż ww. okoliczności mają wpływ na realizację 

przedmiotu umowy; 

4) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji 

przedmiotu zamówienia i nie kontynuuje go pomimo wezwania Zamawiającego. 

W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 

od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy w wezwaniu 

do realizacji warunków umowy; 

5) gdy Wykonawca przerwał, bez uzgodnienia z Zamawiającym, realizację 

przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 3 kolejne dni wskazane 

w harmonogramie. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy 

w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego 

Wykonawcy w wezwaniu do realizacji warunków umowy; 

6) gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia Zamawiającego 

i wezwania do realizacji warunków umowy nie wykonuje przedmiotu umowy 

zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne. 
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W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 

od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy w wezwaniu 

do realizacji warunków umowy. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie odstąpienia 

od umowy. 

4. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do nałożenia kar 

umownych z tytułów zastrzeżonych w niniejszej umowie. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. W takiej sytuacji 

zostanie sporządzony protokół zaawansowania prac, który będzie stanowił 

podstawę do wypłacenia Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie części 

przedmiotu zamówienia do dnia spisania tego protokołu. 

§ 7 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

przedmiotu umowy w formie kar umownych. Wykonawca zobowiązany jest 

zapłacić karę: 

1) w wysokości 50,00 zł za każdorazowe niedotrzymanie postanowień umownych, 

jeżeli niedotrzymanie postanowień umownych miało lub mogło mieć wpływ 

na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy; 

2) w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części umowy, 

w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego 

z  przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

3) za niedopełnienie wymogu zatrudniania/oddelegowania osoby 

niepełnosprawnej w myśl postanowień § 1 ust. 7 niniejszej umowy 

w wysokości i zgodnie z § 1 ust. 12 niniejszej umowy, (jeżeli dotyczy). 

2. Jeżeli Wykonawca narazi Zamawiającego na szkody o wartości większej niż 

przewidują kary umowne w związku z niedotrzymaniem warunków umowy, 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach określonych w kodeksie cywilnym do pełnej 

wysokości szkody. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do kumulacji kar umownych z różnych tytułów. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia nałożonych kar umownych 

z przedłożonych do zapłaty faktur lub rachunków. W przypadku braku pokrycia 
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nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych do zapłaty, Wykonawca 

zobowiązany jest do uregulowania kary umownej lub jej nie potrąconej części 

w terminie 14 dni od daty doręczenia Wykonawcy noty księgowej obciążeniowej. 

§ 8 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w każdym czasie 

i miejscu kontroli z prawidłowości wykonywania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania wszelkich wyjaśnień i informacji 

dotyczących realizowanej usługi w sposób i terminie określonym 

przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 

§ 9 

1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy - zgodnie z treścią oferty Wykonawcy - 

zostanie wykonany z udziałem: 

1) podwykonawcy -  …………………………. w zakresie …………………………; 

2) podwykonawcy - ………………………….. w zakresie …………………………  

2. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu umowy, 

zobowiązuje się podać Zamawiającemu, w formie pisemnej nazwy i dane 

kontaktowe podwykonawców, o których mowa w ust. 1. 

3. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o wszelkich zmianach 

danych, o których mowa w ust. 1 i 2 poprzez pisemne lub elektroniczne 

powiadomienie Zamawiającego. 

4. Powierzenie podwykonawcom prac określonych w ust. 1 nie zmienia treści 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części 

przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 

zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy tak, jakby były one 

działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy. 

5. W przypadku wykonania części przedmiotu niniejszej umowy 

przez podwykonawcę, rozliczenie z Wykonawcą nastąpi po przedłożeniu 

Zamawiającemu oświadczenia podwykonawcy o treści jak w załączniku nr 2 

do niniejszej umowy. 

§ 10 

1. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty,  

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi  

co najmniej jedna z poniższych okoliczności. Strony przewidują możliwość: 
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1) zmiany strony umowy, tj. w sytuacji wystąpienia następstwa prawnego 

wynikającego z odrębnych przepisów; 

2) przedłużenia okresu realizacji umowy w razie niewykorzystania pełnej kwoty 

wynagrodzenia, o której mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze; 

3) zmiany Wykonawcy, tj. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, 

upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, 

o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 

oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy lub w wyniku 

przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

podwykonawców; 

4) wprowadzenia do umowy zmian dotyczących realizacji dodatkowych usług 

przez dotychczasowego Wykonawcę, których nie uwzględniono w zamówieniu 

podstawowym,  tj. w umowie w jej pierwotnym brzmieniu, o ile stały się one 

niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów 

ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących 

zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji, 

zamówionych w ramach pierwotnej umowy,  

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 

zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 

c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50 % 

wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych 

przypadków; 

5) zmiany wynagrodzenia brutto, w tym cen jednostkowych brutto związanych 

z urzędową zmianą stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą 

miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę 

(tj. podwyższenie wynagrodzenia o wartość procentowego wzrostu stawki 

podatku VAT lub obniżenie wynagrodzenia o wartość procentowego obniżenia 

stawki podatku VAT). Powyższa zmiana wynagrodzenia dotyczyć będzie 

wyłącznie części wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, który 

pozostanie do wykonania po dniu wejścia w życie zmiany stawki podatku VAT. 

Ciężar wykazania zmian mających wpływ na zmianę kosztów wykonania 

przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy, tym samym Zamawiający 
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nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wykazaniu podstaw wpływu 

zmian przepisów na koszty zamówienia; 

6) dokonania zmiany wskazanego podwykonawcy i/lub części wykonywanego 

przez niego zakresu podwykonawstwa, wprowadzenie nowego podwykonawcy, 

zrezygnowanie z podwykonawcy bądź wykonanie zamówienia przy pomocy 

podwykonawców, pomimo niewskazania w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego żadnej części zamówienia przeznaczonej  

do wykonania w ramach podwykonawstwa; 

7) zmiany postanowień umowy, których konieczność wprowadzenia jest wynikiem 

zmian obowiązujących przepisów prawa lub zmian wytycznych dotyczących 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020 lub innych wytycznych dotyczących realizacji projektów 

współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

nie mających wpływu na cenę przedmiotu umowy; 

8) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny 

spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50 % wartości pierwotnej 

umowy; 

9) wprowadzenia do umowy zmian, których łączna wartość jest niższa niż 10 % 

wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego 

charakteru umowy; 

10) dokonania zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy z uwagi 

na wystąpienie siły wyższej lub innych ograniczeń wprowadzonych 

przez władze krajowe uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy 

zgodnie z jej postanowieniami; 

11) wprowadzenia zmian do umowy w uzasadnionych przypadkach, innych niż 

wyżej opisanych, gdy zachodzi konieczność ich wprowadzenia z powodu 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Dokonanie zmiany umowy w zakresie jw. wymaga uprzedniego złożenia 

na piśmie wniosku wykazującego zasadność wprowadzenia zmian i zgody stron 

umowy na jej dokonanie. Wniosek, o którym mowa powyżej winien zawierać 

w szczególności: 

a) propozycję (zakres) zmiany; 
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b) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany; 

c) podstawę dokonania zmiany z uwzględnieniem zapisów niniejszego 

paragrafu; 

d) informacje lub dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności 

uzasadniające dokonanie zmiany umowy. 

3. Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają - pod rygorem nieważności - 

zachowania formy pisemnej w formie aneksu. 

§ 11 

1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i materialne, które 

mogą wynikać  z tytułu wypadków i zdarzeń losowych z udziałem pracowników 

lub osób pełniących czynności w imieniu Wykonawcy. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku, gdy 

posiłek - przygotowany i dostarczony przez niego - spowoduje chorobę lub rozstrój 

zdrowia u osób, którym wydano posiłek co będzie udokumentowane stosownym 

orzeczeniem lekarskim. 

§ 12 

Integralną częścią niniejszej umowy jest Ogłoszenie informacji o zamówieniu 

oraz oferta Wykonawcy z dnia: .....………….2022 r. 

§ 13 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

2. Z uwagi na wartość przedmiotu umowy, tj. poniżej kwoty, o której mowa 

w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz 1129 z późn. zm.) do niniejszej umowy 

nie mają zastosowania przepisy tejże ustawy. 

§ 14 

Wszelkie spory dotyczące realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 15 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egzemplarze 

dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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Załączniki do umowy: 

• załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia 

• załącznik nr 2 - oświadczenie podwykonawcy 
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Załącznik nr 2 do Projektowanych 

postanowień umownych (umowy) 

…………………, dnia……………… 

NAZWA I ADRES PODWYKONAWCY: 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

dotyczy umowy nr ……………………… z dnia …………………………. 

Oświadczam, że wykonanie przedmiotu zamówienia w ramach ww. umowy 

w okresie, za który wystawiana jest faktura/rachunek, tj. za miesiąc: ……………….. 

(wskazać odpowiednio m-c) odbyło się z moim udziałem w zakresie wykonania: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

a rozliczenie z tytułu wykonanych przeze mnie robót (prac) zostało dokonane 

w całości. 

W związku z powyższym nie wnoszę i nie będę wnosić w przyszłości żadnych 

roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu. 

……………………………………. 

/pieczęć i podpis podwykonawcy/ 

 


