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Załącznik nr 3 

do Zapytania o cenę 
 

UMOWA nr …………………….. 

zawarta dnia .................................... w Trzebiatowie, pomiędzy: 
 
Realizator Projektu: 
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Słonia nad Regą 
NIP: 8571862101; REGON: 001004218 
ul. Waryńskiego 7, 72-320 Trzebiatów 
Adres email: przedszkole1@onet.eu 
Tel.: +48 91 38 72 282 
 
reprezentowane przez: 
Małgorzata Pietrzak – Dyrektor Przedszkola 
przy udziale ………………. – Główna księgowa 
zwane dalej „Zamawiającym”, 
 
a 
 
.......................................................................... 
………………………………………………….. 
z siedzibą w ...................................................... 
reprezentowanym przez: 
...................................................................... 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
 
łącznie zwanymi „Stronami”, 
 
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego zgodnie z Rozdziałem 6.5.2 
„Zasada konkurencyjności” Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22.08.2019 r., w związku z art. 4 pkt. 
8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. Poz. 1843 z późn. zm.), 
 
o następującej treści: 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
1. Przedmiotem umowy, dalej zwanej Umową, jest przygotowywanie i dostawa posiłków (usługa 

cateringowa) dla dzieci uczęszczających do nowo powstającego oddziału przedszkolnego 

Projekt ,,Wesołe przedszkolaki w Gminie Trzebiatów – Oddział III”  
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020 

 



2 
 

przy ul. Długiej 11 w Trzebiatowie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym 
załącznik nr 2 do „Zapytania ofertowego” z 06.08.2020 r. 

2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot Umowy określony w 
ust.1. w zamian za wynagrodzenie określone w umowie. 

3. Realizacja zadania będzie współfinansowana ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Nazwa Projektu: „Wesołe 
przedszkolaki w Gminie Trzebiatów – Oddział III”. Działanie 8.1 – Upowszechnianie edukacji 
przedszkolnej. 

4. Warunkiem otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania jest terminowe i zgodne z umową 
wykonanie zadania, o którym mowa w ust. 1. 

 
§ 2 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przygotowywanie i dostarczanie zamówionych posiłków, 

zgodnie z potrzebami Zamawiającego, do następującego miejsca: Przedszkole z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Słonia nad Regą, ul. Długa 11, 72-320 Trzebiatów. 

2. Posiłki powinny stanowić pełne całodzienne wyżywienie podczas pobytu dzieci w przedszkolu. 
3. Pakiet całodziennego wyżywienia dla dzieci powinien obejmować: 

a) I Śniadanie +  II śniadanie; 
b) Obiad – dwudaniowy 
c) Podwieczorek 

Szczegóły dotyczące sporządzania posiłków zawiera opis przedmiotu zamówienia. 
4. Liczba wydawanych posiłków uzależniona będzie od frekwencji dzieci w przedszkolu, przy czym 

liczba zamawianych porcji w ciągu dnia wynosić będzie od 10 do 24, chyba że Strony zgodnie 
ustalą inaczej. 

5. Zamawiający będzie zamawiał posiłki każdego dnia do godziny 8.30 (dotyczy obiadów i 
podwieczorków na dany dzień) oraz każdego dnia do godziny 15.00 (dotyczy śniadań na dzień 
następny). 

6. Posiłki powinny być dostarczane w dni funkcjonowania przedszkola tj. dni robocze, od 
poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych. 

7. Posiłki powinny być dostarczane dwa razy w ciągu dnia, zgodnie z ustalonym harmonogramem: 
a) Śniadanie i II śniadanie: dowóz w godzinach od 7:00 do 07:30. 
b) Obiad i podwieczorek: dowóz w godzinach od 11:00 do 12:00. 
c) Odbiór resztek oraz brudnych termosów w godzinach 15:00-16:30. 

8. Posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z Jadłospisem. Jadłospis powinien być 
przygotowywany w cyklu tygodniowym. Jadłospis powinien być zatwierdzony przez dietetyka 
Wykonawcy i zawierać informacje o wartości kalorycznej posiłków. Jadłospis powinien być 
dostarczany do Zamawiającego na miesiąc z góry. 

9. Posiłki będą przygotowywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami i normami 
dotyczącymi żywności, w szczególności zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 25 sierpnia 
2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1252 ze zm.), 
normami żywieniowymi wg Instytutu Żywienia i Żywności, jak również przepisami prawa w 
zakresie higieny żywienia norm HACCP. 

10. Posiłki powinny być przygotowywane o najwyższym standardzie, na bazie produktów o 
najwyższej jakości i normami bezpieczeństwa zgodnymi ze standardami HACCP, w jakości i 
konsystencji potraw odpowiednich dla wieku dzieci. Posiłki muszą spełniać wymogi żywienia 
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zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci przedszkolnych w wieku 3 do 6 lat. Posiłki nie 
mogą być przygotowywane z półproduktów. 

11. Posiłki powinny być przygotowywane z zachowaniem diet pokarmowych w zależności od 
indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (np. posiłki z 
zaleceniami diety bezmlecznej i bezglutenowej, uwzględnienie indywidualnych potrzeb 
alergików). 

12. Posiłki będą dostarczane przez Wykonawcę własnym transportem, w specjalistycznych 
termosach do przewożenia posiłków i opakowaniach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej 
temperatury.  

13. Porcjowanie, przygotowywanie posiłków mlecznych oraz wydawanie posiłków dzieciom leży po 
stronie Zamawiającego. 

14. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru, wywożenia i utylizacji tzw. zlewek – resztek 
pochodzących z niespożytych posiłków. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych przy 
realizacji przedmiotowego zamówienia i ponosi tym samym pełną odpowiedzialność za 
gospodarowanie tymi odpadami oraz koszty z tym związane zgodnie z ustawą o odpadach z 14 
grudnia 2012 r. (tj.- Dz.U. z 2020 r. poz. 797). 

15. Zleceniodawca zapewnia mycie i dezynfekcję we własnych pomieszczeniach termosów i 
opakowań, w których będą dostarczane posiłki, zgodnie z zasadami i przepisami sanitarnymi i 
mikrobiologicznymi oraz normami HACCP. 

16. W związku ze świadczeniem usług cateringu Wykonawca jest zobowiązany również do: 
1) posiadania ważnej decyzji zatwierdzającej oraz zaświadczenia o wpisie do rejestru 

zakładów nadzorowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną. 
2) posiadania aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych pracowników mających 

kontakt z przygotowaniem, wydawaniem i transportem posiłków. 
17. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę cateringową z najwyższą starannością właściwą dla 

tego rodzaju prowadzonej działalności. 
18. Zestawienie liczby posiłków przygotowywanych i dostarczonych przez Wykonawcę w danym 

tygodniu z podziałem na: 
 pakiet 1: I śniadanie + II śniadanie 
 pakiet 2: obiad 
 pakiet 3: podwieczorek 

będzie zatwierdzane przez Zamawiającego w formie protokołu zdawczo-odbiorczego. 
Zamawiający jest zobowiązany do zatwierdzenia protokołu zdawczo-odbiorczego w ciągu 5 dni 
roboczych od dnia dostarczenia protokołu zdawczo-odbiorczego. Protokoły zdawczo-odbiorczego 
stanowić będą podstawę do wystawiania faktur / rachunków miesięcznych, z zastrzeżeniem § 5 
ust. 3. 

19. Zleceniobiorca będzie przechowywał próbki posiłków w swoim zakładzie produkcyjnym zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.04.2007 r. (tj. - Dz.U. 2007 nr 80 poz. 545) w 
sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu 
zamkniętego. 
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§ 3 
Termin obowiązywania umowy 

Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia (nie wcześniej jednak niż od dnia 01.09.2020 r.) do chwili 
wyczerpania kwoty zabezpieczonej na realizację zamówienia1, nie dłużej jednak niż do dnia 
31 sierpnia 2021 r. 
 

§ 4 
Sposób wykonywania umowy 

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać zlecone mu czynności z należytą starannością, 
wynikającą z ich zawodowego charakteru. 

2. Wykonawca sporządzi na koniec każdego tygodnia zestawienie liczby posiłków 
przygotowywanych i dostarczanych przez Zleceniobiorcę w danym tygodniu w formie 
protokołu zdawczo-odbiorczego. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia wymagane właściwymi przepisami 
prawa oraz doświadczenie i kompetencje do należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 
o którym mowa w §1. 

4. Wykonawca wyznaczy upoważnioną osobę do kontaktów w ramach koordynacji realizacji 
Umowy. 

5. Realizacja umowy będzie odbywać się sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego, w oparciu 
o liczbę zamawianych Pakietów, składanych każdorazowo przez Zamawiającego za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ……………….., z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 
umowy. Strony mogą zgodnie postanowić o innej formie przekazania informacji przez 
Zamawiającego. 

6. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie ustalenia organizacyjne będą podejmowane na zasadzie 
konsensusu przy uwzględnieniu założenia, że priorytetem jest prawidłowa realizacja Projektu 
zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. 

7. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać zlecone mu czynności osobiście. Powierzenie zadań 
lub ich części podwykonawcom wymaga uzyskania zgody Zamawiającego. 

 
§ 5 

Wynagrodzenie 
1. Ustala się cenę jednostkową za: 

a) Pakiet 1: śniadanie + II śniadanie w kwocie………………….……….zł 
b) Pakiet 2: obiad w kwocie……………………………….…………..…zł 
c) Pakiet 3: podwieczorek w kwocie…………………………..…………zł 

 
Cena jednostkowa całodziennego wyżywienia dla jednego dziecka w kwocie ……………. zł 
brutto (słownie: ………………… 00/100 ). 
 
„Łączne wynagrodzenie Wykonawcy” nie przekroczy kwoty: ……………. zł brutto (słownie: 
………………… 00/100 ). 
 

2. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy za realizację usług, będzie wynikać z przemnożenia 
ilości i rodzaju zamówionych przez Zamawiającego posiłków przez  w/w stawki za dany Pakiet. 

                     
1 Aktualna kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi 54 432,00 zł brutto. W przypadku uzyskania 
oszczędności na innych realizowanych przez siebie zadaniach, Zamawiający może podjąć decyzję o zwiększeniu tej kwoty. 
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3. Wynagrodzenie płatne jest co miesiąc z dołu, na podstawie faktury (lub rachunku) wystawionej 
przez Wykonawcę. Podstawą wystawienia faktury jest zatwierdzone przez Koordynatora Projektu, 
lub Dyrektora przedszkola, zestawienie liczby posiłków, o którym mowa w § 4 ust. 2, stanowiące 
jednocześnie protokół zdawczo-odbiorczy. 

4. Wynagrodzenie ostateczne wynikać będzie z rzeczywiście wykonanych usług. 
5. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania kwoty przeznaczonej na 

sfinansowanie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy nie służy roszczenie o kontynuację 
umowy, aż do wyczerpania tej kwoty. 

6. Każdorazowo wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni od dnia prawidłowo złożonej 
faktury / rachunku w siedzibie Zamawiającego. 

7. Płatność wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę na fakturze 
rachunek bankowy. 

8. Strony zgodnie stwierdzają, iż za dzień zapłaty wynagrodzenia uznawać będą dzień złożenia przez 
Zamawiającego polecenia przelewu bankowego. 

9. Wynagrodzenie należne Wykonawcy jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonawca zgadza się, że mogą powstać opóźnienia w 
płatnościach spowodowane brakiem środków finansowych na koncie Projektu, wynikające z 
opóźnień w otrzymywaniu kolejnych transz dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Zleceniobiorca nie będzie naliczał odsetek w wyniku powstałych opóźnień w 
regulowaniu płatności. 

 
§ 6 

Aspekty społeczne 
1. Zgodnie z § 20 ust. 2 umowy o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, nr umowy 
RPZP.08.01.00-32-K001/19-00, Beneficjent /Zamawiający/ jest zobowiązany uwzględnić aspekty 
społeczne przy udzielaniu zamówień realizowanych zgodnie z ustawą Pzp albo zasadą 
konkurencyjności, których przedmiotem są usługi cateringowe. 

2. Wobec powyższego, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie 
realizacji zamówienia: 

 przygotowywanie obiadów dla dzieci. 
1) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 
punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
2) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody 
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ustępie 2 czynności w 
trakcie realizacji zamówienia: 

 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
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zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 
tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 
do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy 
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 
szczególności2 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika 
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. 

3) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 2 czynności zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w 
wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie 
żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę 
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 
jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 2 czynności.  

4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 
 

3. Ponadto, gdy Wykonawca zadeklarował udział w realizacji przedmiotu osób z grup społecznie 
marginalizowanych, w celu uzyskania punktów w kryteriach oceny ofert, zastosowanie mają 
również poniższe zapisy: 
1) Wykonawca zobowiązuje się zatrudnić osobę / osoby, w łącznym wymiarze czasu pracy … 

godzin tygodniowo (zgodnie z ofertą wykonawcy), z kręgu grup społecznie 
marginalizowanych, jak:  

                     
2 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. 
Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.  
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a) osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy 

b) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, zatrudnionego / 
zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego  

c) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

- przez cały okres realizacji zamówienia.  

2) W ramach czynności kontrolnych, prowadzonych w trakcie realizacji zamówienia, 
zamawiający jest uprawniony w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
3) W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu następujące dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w ustępie 3: 

 oświadczenie wykonawcy dotyczące wymagań określonych w ustępie 33.  
Każde oświadczenie powinno zawierać: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, informację o zatrudnieniu 
do realizacji zamówienia określonej w punkcie 1) grupy osób, wraz ze 
wskazaniem, której grupy marginalizowanej to zatrudnienie dotyczy, informacją o 
wymiarze czasu pracy każdej z tych osób, oraz podpis osoby uprawnionej do 
złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy. 
W świetle art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) nie można żądać podania w oświadczeniu 
imion i nazwisk identyfikujące osoby: niepełnosprawne - bowiem dane te są 
kwalifikowane jako  dane wrażliwe. Nie jest zatem możliwe żądanie przez 
zamawiającego w stosunku do tej grupy osób kopii umów o pracę zawierających 
imię i nazwisko ww. osób. Brak jest również podstaw do żądania orzeczenia o 
niepełnosprawności, orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy.  
Możliwe jest natomiast żądanie przez zamawiającego dokumentów dotyczących 
osób młodocianych i bezrobotnych, ponieważ w tych przypadkach nie mamy do 
czynienia z danymi wrażliwymi. W takich przypadkach Zamawiający przykładowo 
może żądać: kopii umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, kopii 
umowy o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody oraz 
składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.  
Uwaga! Każda przedkładana umowa powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia do realizacji zamówienia osób 
wskazanych w ustępie 3, zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez 
wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w umowie. Niezłożenie przez wykonawcę 
w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w 

                     
3 Oświadczenie składane jest na wezwanie zamawiającego, w którym zamawiający określi, co do jakich osób i okoliczności 
oświadczenie ma być złożone. 
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celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia zgodnie z ustępie 3, 
traktowane będzie na równi z niespełnieniem przez wykonawcę ww. wymogu. 

5) W przypadku powtarzających się, ewidentnych i uporczywych naruszeń obowiązków 
wynikających z ustępu 2 i/lub 3, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy. 

 
§ 7 

Kary umowne 
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo 

naliczyć Wykonawcy karę umowną według następujących zasad: 
1) za opóźnienie lub wstrzymanie realizacji usług lub ich części stanowiących przedmiot umowy 

- w wysokości 100 zł brutto, za każdy dzień opóźnienia lub wstrzymania usług; 
2) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – 5 % wynagrodzenia; 
3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez 

Zamawiającego – 5 % wynagrodzenia; 
4) za dopuszczenie przez Wykonawcę do wykonywania usług objętych niniejszą umową 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego - 0,5 % 
wynagrodzenia; 

5) za niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 6 ust. 2 czynności  - 3 000 zł za każde 
naruszenie, 

6) za niewykonanie przedmiotu umowy lub opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, jeżeli 
jego skutkiem będzie utrata dofinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – kwota utraconego 
dofinansowania. 

7) w przypadku przyznania Wykonawcy punktów w poza cenowych kryteriach oceny ofert: 
 za niespełnienie przez Wykonawcę deklaracji zatrudnienia osoby / osób z kręgu grup 

marginalizowanych - 3 000 zł za każde naruszenie, 
8) z tytułu nienależytego wykonania części zamówienia - w wysokości  100 zł brutto, za każdy 

stwierdzony taki przypadek. Przez nienależyte wykonanie umowy, Strony rozumieją 
niewywiązywanie się przez Wykonawcę z powierzonego zakresu obowiązków, w 
szczególności gdy Wykonawca: 
 dostarczy posiłki niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia lub umową, 
 dostarczy posiłki nieterminowo, 
 dostarczy posiłki niezgodnie z ustalonym z Zamawiającym menu, 
 dostarczy zbyt małe ilości posiłków, 
 nie poinformuje Zamawiającego o występujących problemach i trudnościach w 

realizacji zadania, mogących mieć wpływ na prawidłową realizację usługi. 
 odmawia realizacji zlecenia pomimo dopełnienia przez Zamawiającego wszelkich 

formalności. 
2. Zamawiający może odstąpić od nałożenia kary umownej lub zmniejszyć jej wymiar w 

szczególności, jeżeli Wykonawca wykaże, że podjął kroki w celu przywrócenia prawidłowego 
wykonywania umowy, a zaistniałe nieprawidłowości były wynikiem okoliczności o charakterze 
obiektywnym, na które nie miał wpływu. Ocena należy do Zamawiającego. 

3. W przypadku zniszczenia mienia Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca 
poniesie pełne koszty naprawy na podstawie sporządzonego protokołu szkody. 
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4. Przez wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 pkt 2)-4) należy rozumieć „Łączne wynagrodzenie 
Wykonawcy” brutto, określone w § 5 ust. 1 umowy. 

5. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

6. Nie nalicza się kar umownych, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotowych 
usług spowodowane jest wynikiem siły wyższej. Dla potrzeb niniejszej umowy „siła wyższa” 
oznacza zdarzenie nadzwyczajne, którego Strona nie mogła przewidzieć, któremu nie mogła 
zapobiec, ani któremu nie mogła przeciwdziałać, całkowicie niezależne od woli, a które 
uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w całości lub części jego zobowiązania. 

7. Kara umowna będzie płatna na podstawie stosownej noty obciążeniowej wystawionej przez 
Zamawiającego, w terminie 14 dni od doręczenia noty Wykonawcy. 

8. Zamawiającemu, w przypadku zwłoki Wykonawcy w zapłacie kary umownej, przysługuje prawo 
do potrącenia należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 

9. W przypadku powstałych szkód w trakcie wykonywania usługi przez Wykonawcę w mieniu 
Zamawiającego, na skutek działań lub zaniechań Wykonawcy, Zamawiający wstrzyma wypłatę 
wynagrodzenia do czasu naprawienia szkody lub proporcjonalnie obniży wynagrodzenie. 

10. W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie należności Wykonawcy, Wykonawca będzie 
uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za okres zwłoki w zapłacie, z zastrzeżeniem §5 
ust. 9. 

11. Kary, o których mowa w ust. 1 ulegają sumowaniu. 
 

§ 8 
Odstąpienie od umowy 

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 dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca  może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, 
gdy więcej niż 3 razy dojdzie do nienależytego wykonania umowy, o którym mowa w §7 ust. 1 
pkt 8, a także w razie utraty mocy obowiązującej decyzji zaświadczającej, wykreślenia 
Wykonawcy z rejestru zakładów nadzorowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, lub w 
przypadku powtarzających się, ewidentnych i uporczywych naruszeń obowiązków wynikających 
z postanowień §6 ust 2 i/lub 3. W takiej sytuacji Wykonawca traci roszczenie o wynagrodzenie za 
część przedmiotu umowy, która nie zostanie zrealizowana, a także naliczone zostaną Wykonawcy 
kary umowne, o których mowa w § 7 ust. 1 punkt 2) lub 3). 

 
§ 9 

1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie rozdziału 6.5.2. pkt. 20) 
wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020 z dnia 22.08.2019 r., przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian 
postanowień zawartej umowy, polegających na wstrzymaniu realizacji, modyfikacji 
harmonogramu usług, przedłużeniu terminu zakończenia przedmiotu umowy, zmianie personelu 
Zamawiającego lub Wykonawcy. 
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2. Zmiana istotnych postanowień umowy jest dopuszczalna w przypadku wystąpienia siły wyższej, 
rozumianej jako okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są 
nieprzewidywalne oraz którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie. 

3. Zmiana istotnych postanowień umowy nie może dotyczyć przedmiotowego zakresu zamówienia. 
4. Wstrzymanie realizacji, zmiana harmonogramu, lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu 

umowy (skrócenie, lub wydłużenie o czas wstrzymania realizacji umowy), może nastąpić na 
wniosek Strony, w następujących przypadkach: 

1) wystąpi jakiekolwiek opóźnienie, utrudnienie, przeszkoda spowodowana lub dająca się 
przypisać Zamawiającemu lub warunkom obiektywnym nie zależnym od żadnej ze Stron 
(np. wystąpienie siły wyższej, w wyniku której budynek przedszkola zostanie czasowo 
wyłączony z użytkowania); 

2) nastąpią zmiany będące następstwem działania organów administracji; 
3) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wpłyną lub będą mogły mieć wpływ 

okoliczności związane z wystąpieniem epidemii, w tym wirusa SARS-CoV-2 lub choroby 
wywołanej tym wirusem (COVID-19), dotyczące w szczególności: 

a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 
podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji 
przedmiotu umowy; 

b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 
upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku np. z 
przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia 
określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

c) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady 
Ministrów związanych np. z przeciwdziałaniem COVID-19, znacząco ograniczających 
działanie którejś ze Stron;  

d) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w 
dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 

e) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają 
możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią. 

5. Zmiana personelu Wykonawcy może odbywać się na jego pisemny wniosek, za zgodą 
Zamawiającego, pod warunkiem, że zaproponowany kandydat posiada odpowiednie kwalifikacje 
i posiada niezbędne dokumenty dopuszczające do udziału w realizacji usługi, w tym posiada 
aktualne badanie sanitarno-epidemiologiczne, jeżeli jest wymagane. 

6. Jeżeli zmiana personelu Wykonawcy dotyczy osób, o których mowa w §6 ust. 3, Wykonawca 
nadal zobowiązany jest zapewnić udział osób z grup marginalizowanych wymienionych w 
umowie, w łącznym wymiarze godzin tygodniowo nie mniejszym niż Wykonawca deklarował w 
swojej ofercie na potrzeby uzyskania punktów w kryterium poza cenowym. 

7. Zmiany nie mogą naruszać wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22.08.2019 r. (w szczególności rozdział 6.5.2. pkt. 
20) ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

8. Umowa może zostać zmieniona w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia (w szczególności zmiany 
stawek podatku VAT). W takim przypadku, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie w 
zakresie kwoty brutto, bez zmiany kwoty netto. 

9. Umowa może zostać zmieniona również w przypadku zmiany nazw stron lub ich formy prawnej 
(przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej), zmian danych teleadresowych, zmiany osób 
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wskazanych do kontaktów między Stronami. Ponadto, gdy wykonawcę, któremu zamawiający 
udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: w wyniku połączenia, podziału, 
przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego 
przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą 
wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

10. Wszystkie powyższe zmiany treści umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w 
postaci aneksu podpisanego przez obie strony umowy. 

11. Powyższe przyczyny zmian umowy, stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić 
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego 
roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

 
§ 10 

1. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, że  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
 Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Słonia nad Regą, z siedzibą w 

Trzebiatowie (72-320), ul. Waryńskiego 7, 
2) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych, a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan skontaktować z 
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych e-mail: ido@it-serwis.com.pl, tel. 608059292, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu 
związanym z realizacją niniejszej Umowy, 

2. Wykonawca informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, że  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest …………………………. z siedzibą w 
………………….. (…-……) przy ul. …………………………………..,  

2) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych, a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan skontaktować z 
……………………………………………..[Wykonawcą] e-mail: 
………….@.................................  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO wyłącznie 
w celu związanym z realizacją niniejszej Umowy. 

 
§ 11 

Postanowienia dodatkowe 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wgląd Zamawiającemu oraz wszelkim instytucjom 

uprawnionym do kontroli projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego do wszelkich dokumentów związanych z wykonywaniem 
niniejszej umowy, w tym do dokumentów finansowych.  

2. Zleceniobiorca jest zobowiązany do udzielania wszelkich informacji związanych z realizacją 
niniejszej umowy właściwym instytucjom, w tym Instytucji Wdrażającej / Pośredniczącej. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontrolom i audytom dokonywanym przez podmioty 
uprawnione (w tym Instytucję Zarządzającą) do przeprowadzania kontroli lub audytu, w zakresie 
prawidłowości realizacji usługi. Kontrola może zostać przeprowadzona zarówno w siedzibie 
Wykonawcy, jak i w miejscu realizacji usługi. 

4. Wykonawca zapewnia uprawnionym podmiotom prawo wglądu we wszystkie dokumenty 
związane z realizacją usługi. 

5. Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osób trzecich. 
 

§ 12 
Odpowiedzialność 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy na 
zasadach ogólnych. 

2. Jeżeli umowa będzie realizowana w sposób nie właściwy, bez zachowania ze strony Wykonawcy 
należytej staranności, Zamawiający wezwie Wykonawcę do poprawienia jakości usług. 
Wezwanie takie będzie mieć formę pisemną i może wystąpić 3 krotnie w ciągu terminu realizacji 
umowy. Po przekroczeniu ilości wezwań, Zamawiający będzie mógł rozwiązać umowę bez 
zachowania jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że odpowiada za działania lub zaniechania osób przez 
siebie zatrudnionych oraz osób trzecich, z których pomocą wykonuje usługę cateringową, jak za 
swoje własne działania lub zaniechania. 

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku 
świadczenia usługi przez Wykonawcę. 
 

§ 13 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, zastrzeżonej pod 
rygorem nieważności. 

2. Prawem właściwym dla oceny wzajemnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy 
jest prawo polskie. 

3. Jurysdykcja do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy należy do 
sądów polskich. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle Umowy jest sąd 
powszechny, właściwy ze względu na siedzibę Zleceniodawcy.  

4. W okresie trwania niniejszej umowy strony są zobowiązane informować się nawzajem na piśmie o 
każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku 
korespondencję wysłaną na uprzednio wskazany adres listem poleconym za potwierdzeniem 
odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

 
Zamawiający       Wykonawca 

 
 
 
 
Załączniki 

 Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami 
 Oferta Wykonawcy 


