
 

 

Wzór umowy – Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego 
 

 

UMOWA nr ……………/KWD/2021 

 

 
zawarta w dniu ……………………………………….. roku pomiędzy: 

 
1. Stowarzyszeniem „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” z siedzibą  

w Debrznie, ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno, NIP: 843-142-18-22, REGON: 

770967898, reprezentowanym przez: 

a) ………………………………………………………………………………. 

b) ………………………………………………………………………………. 
zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 

 

a 

 
2. firmą …………………………………………, z siedzibą w …………………………………………, 

ul. …………………………………………., NIP: ………………………………………….., REGON: 

………………………………………….,  

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 
w oparciu o  Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020. 

 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi cateringowej, tj. przygotowanie 

posiłków i ich dostawa, w tym: śniadanie i dwudaniowy obiad (zupa + danie 
główne + napój) dla maksymalnie 16-osobowej grupy Uczestników/Uczestniczek 

projektu pn.: „Klub Wsparcia Dziennego”. 

2. Łączna liczba Uczestników/Uczestniczek projektu w całym okresie realizacji 

zamówienia (maksymalnie 18 miesięcy) wynosić będzie maksymalnie 48 osób, 
przy założeniu, iż osoby te podzielone będą na trzy grupy po 16 osób każda, a 

przedmiot zamówienia realizowany będzie przez okres 6 m-cy dla każdej z grup 

otrzymującej wsparcie jedna po drugiej. 

3. Zamawiający zastrzega, iż przedmiot umowy prócz posiłków przygotowywanych w 
ramach diety podstawowej obejmować może posiłki dostosowane indywidualnie 

do zaleceń żywieniowych danego Uczestnika/Uczestniczki projektu, np. dietę 

lekkostrawną, dietę cukrzycową, itp. W takiej sytuacji Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować i dostarczyć posiłki uwzględniające zalecenia 

żywieniowe dla poszczególnych diet zgodnie z obowiązującymi normami. 
4. Miejsce dostawy zamówienia: Klub Wsparcia Dziennego (budynek Stowarzyszenia 

„Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” ), ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno, 

powiat człuchowski, województwo pomorskie. 

5. Projekt partnerski pn.: „Klub Wsparcia Dziennego”, w ramach którego realizowany 
jest przedmiot umowy współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 06.02.02. Rozwój Usług 

Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 

lata 2014-2020. 
6. Uczestnikami/Uczestniczkami projektu będą osoby zagrożone ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, w szczególności seniorzy, osoby z 

niepełnosprawnościami, osoby chorujące przewlekle. 

7. Wykonawca oświadcza, ze posiada wszelkie niezbędne i aktualne zezwolenia 

dotyczące przedmiotu działalności oraz przedmiotu umowy, w tym m. in. aktualny 
wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej 

inspekcji sanitarnej zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie 



żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 z późn. zm.), 

decyzję/dokument w sprawie przyznania statusu podmiotu ekonomii społecznej  - 
(określony zostanie rodzaj podmiotu ekonomii społecznej).1  

 

 

§ 2 
Warunki realizacji umowy i odpowiedzialność 

1. Dostawa przedmiotu umowy odbywać się będzie o określonych porach, codziennie 

w dni robocze od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni, w których 

organizowane będą całodniowe wyjazdy z udziałem Uczestników/Uczestniczek 
projektu – wówczas usługa cateringowa nie będzie świadczona. 

2. Zlecenie ilościowe zamawianych posiłków na dany dzień, z podziałem na diety 

będzie przekazywane z jednodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty 

elektronicznej lub telefonicznie przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego w 
dni robocze od poniedziałku do piątku do godziny wspólnie ustalonej z 

Wykonawcą. 

3. Godziny dostaw posiłków:  

1) Śniadanie - godz. 9:00- 9:30  

2) Obiad - godz. 13.00- 13:30. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany diet, jak również zmiany ilości 

zamawianych posiłków w zależności od potrzeb, frekwencji 

Uczestników/Uczestniczek projektu, liczby dni roboczych z uwzględnieniem dni, w 

których będą odbywały się całodniowe wyjazdy. 
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania wraz z posiłkami dokumentacji 

potwierdzającej ilość dostarczanych posiłków i odbioru potwierdzenia 

wystawionego przez Zamawiającego (wykaz ilości dostarczonych posiłków).  

6. Posiłki dostarczane będą w atestowanych, jednorazowego użytku naczyniach, 
indywidualnie dla każdego uczestnika projektu (porcjowane), 

gwarantujących odpowiednio wysoką temperaturę posiłku, bez 

konieczności jego podgrzewania, zgodnie z wymaganiami reżimu 

sanitarnego związanego z COVID-19. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do podawania z przynajmniej jednotygodniowym 
wyprzedzeniem osobie wyznaczonej przez Zamawiającego 10-cio dniowego 

jadłospisu z uwzględnieniem wymaganych diet. Wykonawca przedstawiając 

Zamawiającemu jadłospis określi gramaturę każdego elementu posiłku i napoju. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w jadłospisie 
przedstawionym przez Wykonawcę z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń 

dietetycznych Uczestników/Uczestniczek projektu. 

9. Dostarczane posiłki powinny być urozmaicone. Te same potrawy nie mogą 

powtarzać się częściej niż raz na 10 dni.  
10. Usługa cateringowa świadczona będzie wyłącznie przy użyciu produktów 

spełniających normy jakości produktów spożywczych, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawnymi w tym zakresie oraz z zastrzeżeniem przestrzegania 

przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów 
spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności 

i żywienia Dz. U. Nr 171 poz. 1125 z późn. zm. i przepisów wykonawczych do tej 

ustawy). 

11. Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi 

sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz bierze 
odpowiedzialność za ich przestrzeganie.  

12. Wykonawca zobowiązany jest do pobierania i przechowywania próbek żywności w 

Zakładzie produkującym żywność i wprowadzającym ją do obrotu zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie 
pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego 

typu zamkniętego (Dz. U. z 2007 r., Nr 80, poz. 545).  

 
1 W przypadku, kiedy Wykonawca nie otrzyma punktów w ramach kryteriów oceny ofert w zakresie – Aspekty 

społeczne  - Podmioty Ekonomii Społecznej (As(PES)), zapis ten zostanie usunięty z umowy. 



13. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym 

standardzie jakości, z zachowaniem zasad systemu HACCP czyli Zasad Dobrej 
Praktyki Higieny oraz Zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej. 

14. Temperatura dostarczanych posiłków powinna wynosić: 

1) gorące zupy +75°C  

2) gorące II dania  +65°C  
3) gorące napoje +80°C,  

4) sałatki, surówki nie wyższa niż +6°C. 

15. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za utrzymanie właściwego poziomu 

żywienia oraz zgodności składu wartościowego i jakościowego posiłków 
wynikających z zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia. Zamawiający zastrzega 

sobie w trakcie realizacji umowy prawo dostępu do protokołów pokontrolnych oraz 

wszystkich atestów na surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania 

transportowe wykorzystywane w procesie przygotowania i transportu posiłków. 
16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wydawania posiłków z półproduktów. 

Posiłki powinny być przygotowywane z surowców świeżych i wysokiej jakości z 

zachowaniem reżimów dietetycznych i sanitarnych. Podawane w formie 

kompletnej.  

17. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie osoby przygotowujące posiłki i 
zapewniające bezpośrednią obsługę posiadają aktualne badania lekarskie, w tym 

aktualną książkę sanitarno-epidemiologiczną oraz przeszkolenie z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  
18. Organizacja usługi cateringowej, w tym procesu przygotowania, transportu, 

wydawania posiłków oraz mycia, dezynfekcji, utrzymania czystości pomieszczeń 

musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, normami i zasadami 

sanitarno-epidemiologicznymi.  

19. Wykonawca winien jest przestrzegać procedur higienicznych dotyczących higieny 
rąk, środków transportu, urządzeń i sprzętu oraz stosowania preparatów myjących 

i dezynfekujących dopuszczonych w kontakcie z żywnością. 

20. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać posiłki środkiem transportu, 

spełniającym wymagania sanitarne w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  
21. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednią ilość i stan techniczny 

naczyń transportowych oraz zapewnić ciągłość w świadczeniu usług żywienia z 

zachowaniem reżimu sanitarnego.  

22. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru – najpóźniej następnego dnia, na własny 
koszt: zużytych naczyń, brudnych naczyń i resztek pokarmowych. Do wykonawcy 

będzie należało również mycie i wyparzanie naczyń – jeśli takie będą. 

23. Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do naprawy ewentualnie 

wyrządzonych szkód powstałych w trakcie wykonywania usługi na terenie 
Zamawiającego. Powstała szkoda udokumentowana będzie w protokole, 

sporządzonym przez osobę odpowiedzialną za dany obszar Zamawiającego i 

potwierdzoną przez pracownika Wykonawcy. 

24. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny i weryfikacji wszystkich parametrów 
zleconej usługi – na każdym etapie oraz w każdej chwili, w tym m.in. w zakresie 

gramatury dostarczanych produktów, zgodności z normami żywieniowymi, 

zgodności rodzaju posiłków z zamówionymi dietami. W przypadku stwierdzenia 

uchybień, Wykonawca jest zobowiązany je usunąć w ciągu 2 godziny od momentu 

ich stwierdzenia.  
25. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu żywności oraz artykułów 

spożywczych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości jakościowych na 

podstawie Protokołu rozbieżności. W miejsce zakwestionowanych posiłków muszą 

być dostarczone właściwe w terminie 2h od momentu ich stwierdzenia. 
26. W przypadku zakwestionowania prawidłowości świadczonych usług żywieniowych 

przez Wykonawcę na terenie Zamawiającego przez zewnętrzne służby sanitarne 

oraz nałożenia na Zamawiającego kary finansowej - kara zostanie w całości 

potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  



27. Wykonawca przedstawi na każde żądanie Zamawiającego aktualne zaświadczenie 

Inspekcji Sanitarnej o spełnianiu warunków sanitarnych, dotyczących produkcji 
posiłków w kuchni Wykonawcy.  

28. W razie braku możliwości wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku 

przygotowania posiłków, Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt we 

właściwym czasie do wyżywienia Uczestników/Uczestniczek przez podmiot trzeci 
spełniający wskazane w niniejszej umowie wymagania, bez ponoszenia 

dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.  

 

 
 

§ 3 

Termin realizacji 

1. Usługa cateringowa świadczona będzie w okresie realizacji wsparcia na rzecz 
Uczestników/Uczestniczek projektu, tj. w okresie maksymalnie 18 miesięcy. 

2. Data rozpoczęcia realizacji umowy: w ciągu 14 dni od podpisania umowy. 

3. Dzień rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy uzależniony jest od faktycznego 

dnia rozpoczęcia wsparcia dla Uczestników/Uczestniczek projektu, o czym 

Wykonawca zostanie powiadomiony z min. 5 dniowym (dni robocze) 
wyprzedzeniem. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie 
1. Cena netto – zgodnie z przedstawioną ofertą za jeden zestaw (śniadanie i 

dwudaniowy obiad) wynosi ................................................ zł 

(słownie:……………………………………………………………………………….……………złotych), plus  

VAT ……..% co łącznie stanowi Cenę brutto za jeden zestaw (śniadanie i 
dwudaniowy obiad)................................................ zł 

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

2. Szacowana maksymalna liczba posiłków w ramach projektu wynosi: 6048 

posiłków (śniadanie + dwudaniowy obiad) - 16 osób x 21 dni/m-ąc x 18 miesięcy. 

3. Wartość brutto – zgodnie  z przedstawioną ofertą za realizację całości zamówienia, 
przy założeniu realizacji maksymalnej liczby posiłków (6048 posiłków: śniadanie i 

dwudaniowy obiad) wynosi: ............................zł, 

słownie:…………………………………………………...…………………………………………złotych, tj. 

wartość netto …………………………zł, słownie: ………………………… plus VAT….%). 
4. Ceny jednostkowe przedmiotu umowy wskazane w ust. 1 powyżej nie podlegają 

zmianie w całym okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem sytuacji określonej 

poniżej. 

5. Wzrost ceny możliwy jest wyłącznie w sytuacji, gdy zmianie ulegają: 
1.1. stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

1.2. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  
1.3. zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

ubezpieczenie zdrowotne, ‒ zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U.  z 
2020, poz. 1342 ze zm.). 

6. Zmiana ceny ujęta w ust. 5 możliwa jest wyłącznie po przedstawieniu przez 

Wykonawcę wyjaśnień popartych szczegółową analizą finansową potwierdzającą, 

że nie jest on w stanie na podstawie aktualnych cen należycie realizować 
obowiązków podatkowych, składkowych i związanych z wynagrodzeniem 

pracowników. 

7. W cenie wymienionej w ust. 1 zawarte są wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, a w szczególności koszty przygotowania posiłków, dostawy, 



wniesienia towaru oraz koszty związane z wystąpieniem awarii i zapewnieniem 

posiłków o nie gorszej jakości, na swój koszt, z innych źródeł. Wynagrodzenie 
powinno zawierać także należne opłaty wynikające z przepisów prawa. 

Niedoszacowanie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub oddziaływania innych 

czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty realizacji przedmiotu 

umowy, obciąża wyłącznie Wykonawcę. 
8. Ostateczna wartość umowy zostanie ustalona na podstawie ilości faktycznie 

dostarczonych zestawów cateringowych pomnożonych przez cenę jednostkową 

wskazaną w ust. 1 powyżej. 

9. Wskazana w ust. 2 powyżej ilość posiłków jest przewidywaną ilością maksymalną i 
może ulec zmniejszeniu, w zależności od: 

− frekwencji Uczestników/Uczestniczek projektu, 

− ilości dni roboczych w danym miesiącu, 

− ilości dni, w których odbywały się będą wyjazdy – w takich dniach usługa 
cateringowa nie będzie świadczona, 

− odmownej decyzji Instytucji Zarządzającej w sprawie przedłużenia 

realizacji projektu, 

i w takim wypadku nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę 

jakichkolwiek roszczeń, w szczególności o zapłatę za ilość stanowiącą różnicę 
między przewidywaną maksymalną ilością usług wskazanych w umowie, a ilością 

faktycznie zrealizowaną. 

10. Z uwagi na to, że Zamawiający przedstawił przedmiot zamówienia w 

przewidywanej maksymalnej wielkości, w uzasadnionych przypadkach, 
wskazanych w ust. 9 powyżej przewiduje możliwość redukcji przedmiotu 

zamówienia o maksymalnie 20%. 

11. Płatność realizowana będzie na podstawie faktur wystawianych za każdy miesiąc 

kalendarzowy, w którym realizowana była dostawa przedmiotu umowy. 
12. Rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu umowy. 

13. Faktury wystawiane będą na podstawie potwierdzonych przez Zamawiającego 

dowodów dostaw - dokumentów wskazujących liczbę faktycznie dostarczonych 

posiłków, z uwzględnieniem ewentualnych diet. 

14. Wynagrodzenie za przedmiot umowy będzie płatne przelewem na wskazany przez 
Wykonawcę rachunek bankowy w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury. 

15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu płatności 

wynagrodzenia w razie opóźnień związanych z przekazaniem środków finansowych 
przez instytucję finansującą. W takim przypadku płatność nastąpi w terminie 

ustalonym przez Zamawiającego. W przypadku, o którym mowa wyżej 

Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy odsetek 

ustawowych. 
16. Zamawiający informuje Wykonawcę, iż wynagrodzenie finansowane jest ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach 

Poddziałania 06.02.02. Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 
17. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz 

osoby trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Treść dokumentów, 

dotyczących przenoszonej wierzytelności (umowy o przelew, pożyczki, 

zawiadomienia, oświadczenia itp.) nie może stać w sprzeczności z 

postanowieniami niniejszej umowy. 
 

 

 

 
§ 5 

Przedstawiciele stron 

 
1. Przedstawicielami Zamawiającego podczas realizacji umowy będą: 

1.1. Renata Pisuk – Sekretarz, 



1.2. Anna Kozicka – koordynator projektu, w ramach którego realizowany jest 

przedmiot umowy; 
1.3. inne osoby upoważnione pisemnie przez Zamawiającego.  

2. Przedstawicielem Wykonawcy podczas realizacji umowy będzie/ będą  

2.1. ………………………............... 

2.2. ………………………………………..  
3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia, z zastrzeżeniem zachowania zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy, przedstawicielom Zamawiającego oraz osobom 

przez niego upoważnionym dostępu do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane 

prace związane z realizacją przedmiotu umowy.   
 

 

§ 6 

Kary umowne 
 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy będą kary 

umowne. 

2. Zamawiający może naliczyć wykonawcy karę umowną w sytuacji: 
2.1. Braku przedstawienia 10-cio dniowego jadłospisu na 7 dni przed 

rozpoczęciem okresu, w którym dany jadłospis miałby obowiązywać – 10 % 

wartości dziennej dostawy za każdy dzień zwłoki.  

2.2. Zwłoki w dostarczeniu posiłków powyżej 1 godziny zgodnie z terminem 
wskazanym w § 2 powyżej –  5 % wartości opóźnionej dostawy za każdą 

kolejną rozpoczętą 1 godzinę zwłoki. 

2.3. Niedostarczenie posiłków w danym dniu - 15% wartości niedostarczonej 

dostawy posiłków. 
2.4. Uchybienia na poziomie jakości, estetyczności, składu bądź temperatury 

dostarczonych dań i produktów wykrytej w jednorazowej dostawie -  50 % 

wartości dostawy. 

2.5. Nie złożenia w wymaganym terminie dokumentów, o których mowa w § 

101 ust. 5, ust. 8, lub w przypadku, gdy w jakimkolwiek czasie trwania 

umowy, o którym mowa w § 3 nie będzie zatrudniona osoba, do 
zatrudnienia której Wykonawca zobowiązał się zgodnie oświadczeniem 

złożonym w ofercie – w wysokości kwoty 1/2 minimalnego wynagrodzenia 

brutto za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 
r. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.), obowiązującego na dzień dokonania 

naruszenia, za miesiąc którego naruszenie dotyczy. 

2.6. Kara umowna, o której mowa powyżej, będzie naliczana za każdy miesiąc 

dopuszczenia się przez Wykonawcę naruszenia obowiązku zatrudniania 
przez cały okres realizacji umowy osoby, do zatrudnienia której 

Wykonawca się zobowiązał zgodnie z oświadczaniem złożonym w ofercie,  

jeżeli w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia rozwiązania stosunku 

pracy przez tą osobę lub przez Wykonawcę przed zakończeniem okresu, na 
jaki została zatrudniona, Wykonawca nie zatrudni na to miejsce innej 

osoby, spełniającej kryteria, o których mowa w § 101 ust. 2. 

2.7. Odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego 

w § 4 ust. 3. 
3. Maksymalna łączna wartość kar umownych naliczonych Wykonawcy w jednym 

miesiącu kalendarzowym nie może przekroczyć wartości 5 000 zł brutto, za 

wyjątkiem ust. 2.6. powyżej. 

4. Zamawiający może odstąpić od ukarania Wykonawcy jeśli zwłoka spowodowana 
była zdarzeniem losowym i uzna, że  zwłoka nie była ze strony Wykonawcy 

umyślna, a Wykonawca nie mógł  jej w żaden sposób zapobiec.   

5. Żądanie kary umownej nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych. 



6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu naliczone kary umowne w terminie 14 dni od 

otrzymania właściwej noty obciążeniowej. 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnych kar umownych z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

8. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z 

wynagrodzenia Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 
przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań 

wynikających z Umowy. 

 

 
 

 

§ 9 

Podwykonawstwo 
 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę dowolnego 

zakresu rzeczowego podwykonawcom, pod warunkiem wyrażenia przez 

Zamawiającego uprzedniej pisemnej zgody.  

2. Wykonawca zrealizuje przy udziale podwykonawców następujący zakres rzeczowy 
umowy: …………………………………… 

3. Zamawiający zastrzega obowiązek spełniania wymagań dotyczących realizacji 

przedmiotu umowy przez podwykonawców zamówienia.  

4. Wykonanie zakresu rzeczowego umowy wskazanego w ust. 2. powyżej przez 
podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań 

wynikających z warunków niniejszej umowy. 

5. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za działania 

i zaniechania własne.  
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie 

całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość 

oraz bezpieczeństwo wykonanych przez podwykonawców prac. 

7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą koordynację prac powierzonych 

poszczególnym podwykonawcom. 
8. Zmiana któregokolwiek z w/w podwykonawców wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego,  

9. Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za prace wykonane przez 

podwykonawców, o których mowa w ust. 1 nastąpi dopiero po przedstawieniu 
przez Wykonawcę dowodu rozliczenia się z podwykonawcą.  

10. Wykonawca składając fakturę za wykonane prace, które obejmują również swym 

zakresem prace wykonane przez podwykonawcę, wskaże należne wynagrodzenie 

podwykonawcy. 
11. Jeżeli podwykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób powodujący 

naruszenie postanowień umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy, aby 

podwykonawca zaprzestał na oznaczony czas albo na stałe wykonywania części 

albo całości powierzonego mu zakresu rzeczowego. W przypadkach, o których 
mowa powyżej, Wykonawca obowiązany jest bezzwłocznie rozwiązać albo zmienić 

zawartą z podwykonawcą umowę lub zapewnić bezzwłoczne rozwiązanie albo 

zmianę umowy zawartej przez podwykonawcę. Na żądanie Zamawiającego umowy 

takie zostaną rozwiązane. 

12. Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać niezwłocznie, nie później niż  
w terminie 7 dni od dnia zaistnienia sporu lub wszczęcia postępowania sądowego, 

Zamawiającego o wszelkich sporach z podwykonawcami lub dalszymi 

podwykonawcami i postępowaniach sądowych z udziałem Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczących się w związku z realizacją 
niniejszej umowy. 

 

 

 



§ 101 

Zatrudnienie osoby bezrobotnej lub innej osoby, o której mowa w przepisach 
o zatrudnieniu socjalnym  

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania przez cały okres realizacji umowy, 

tj. do ostatniego dnia realizacji przedmiotu umowy, co najmniej jednej osoby 
bezrobotnej lub innej osoby, o której mowa w przepisach o zatrudnieniu 

socjalnym (art. 2, Dz. U. z 2019 r. poz. 217, 730 i 1818) lub we właściwych 

przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego w wymiarze min. ½ etatu. 
2. Osobami, o których mowa w ust. 1 powyżej są: 

2.1. bezrobotni, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

2.2. bezdomni realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, 
w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; 

2.3. uzależnieni od alkoholu; 

2.4. uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających; 

2.5. chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia 

psychicznego; 
2.6. długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy; 

2.7. zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze 

środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; 
2.8. uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu 

przepisów o pomocy społecznej; 

2.9. osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
3. Za zatrudnienie osoby z grupy wskazanych w pkt. 2.2. – 2.5. oraz 2.7. – 2.9. 

uznaje się także dalsze zatrudnianie osoby, która już jest u Wykonawcy 

zatrudniona i posiada status osób wskazanych w pkt. 2.2. – 2.5. oraz 2.7. – 2.9 i 

która zostanie oddelegowana do wykonywania czynności związanych z realizacją 

zamówienia. W przypadku osoby z grupy wskazanej w pkt. 2.1. i 2.6. warunek 
zatrudnienia jest spełniony tylko poprzez zatrudnienie nowego pracownika do 

wykonywania czynności związanych z realizacją zamówienia. 

4. Wymagania w zakresie zatrudnienia odnoszą się do zaangażowania przynajmniej 

jednej osoby z grup osób wskazanych w ust. 2 powyżej  do realizacji przedmiotu 
zamówienia przez powierzenie tej osobie czynności związanych z faktyczną 

realizacją zamówienia.  

5. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę 

wymagań dotyczących zatrudnienia przynajmniej jednej osoby z grupy osób 
wskazanych w ust. 2 powyżej. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca 

obowiązany będzie w ciągu 8 dni roboczych od pisemnego wezwania (e- mailem 

lub pocztą tradycyjną) udokumentować fakt zatrudnienia osoby z grupy osób 

wskazanych w ust. 2 powyżej, w szczególności poprzez udostępnienie do wglądu 
zanonimizowanych dokumentów: umowy o pracę, dokumentu potwierdzającego 

zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego, dokumentu potwierdzającego właściwy 

status osoby.  

6. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o każdej zmianie 

dotyczącej zatrudnienia wskazanej osoby.  
7. Wykonawca w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez zatrudnioną osobę lub 

przez Wykonawcę, przed terminem faktycznego zakończenia realizacji przedmiotu 

 
1 Zgodnie z Oświadczeniem złożonym przez Wykonawcę w ofercie. Jeżeli Wykonawca w ofercie nie zobowiązał 

się do zatrudnienia do realizacji umowy na min. ½ etatu co najmniej jednej osoby bezrobotnej lub innej osoby, 

o której mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym (art. 2, Dz. U. z 2019 r. poz. 217, 730 i 1818) lub we 
właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

zapisy zawarte w niniejszym paragrafie oraz odpowiednie w paragrafie 1, 6 i 11 zostaną usunięte z umowy. 



umowy, zobowiązany jest do zatrudnienia na to miejsce innej osoby spełniającej 

wymagania określone w ust. 2 powyżej.  
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca w terminie 8 dni od dnia 

zawarcia umowy z nową osobą z grupy osób wskazanych ust. 2 powyżej, 

przedstawi Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w ust. 5, dotyczące tej 

osoby.  
9. Wykonawca złoży oświadczenie, najpóźniej do dnia zakończenia realizacji umowy, 

dotyczące zakresu i rodzaju zadań, które wykonywała zatrudniona osoba w 

ramach realizowanej umowy. 

 
 

§ 11 

Odstąpienie od umowy 

 
1. Wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 60 dniowego 

terminu wypowiedzenia jest możliwe w sytuacji: 

1.1. trzykrotnej zwłoki w dostawie powyżej 1 godzin, 

1.2. trzykrotnej reklamacji zgodnie z § 2 ust. 24. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy: 
2.1. w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu 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; 

2.2. jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na 

podstawie zapisów ujętych w zapytaniu ofertowym, 
b) Instytucja Zarządzająca lub podmiot przez nią uprawniony stwierdziła, 

że wybór Wykonawcy nastąpił z naruszeniem obowiązujących 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
3. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: 

3.1. Wykonawca z przyczyn niezależnych od Zamawiającego przerwał realizację 

usługi i nie realizuje jej w okresie 30 dni, licząc od dnia pisemnego 

wezwania Zamawiającego do realizacji usługi, 
3.2. Wykonawca nie rozpoczął realizacji usługi bez uzasadnionych przyczyn oraz 

nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

3.3. Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z Umową. 

3.4. Wykonawca, nie zatrudnia przez okres dłuższy niż miesiąc osoby, do której 
zatrudnienia zobowiązał się składając ofertę, zgodnie z zapisami w § 101. 

3.5. Wydano prawomocny nakaz zajęcia całego majątku Wykonawcy. 

3.6. Otwarto likwidację lub złożono wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy. 

3.7. Wykonawca utracił uprawnienia do prowadzenia przedmiotowej 
działalności.  

4. Złożenie przez Zamawiającego oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od umowy 

z przyczyn określonych w ust. 3 powyżej traktowane będzie jako odstąpienie z 

winy Wykonawcy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

6. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach, w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
 

 

 

 
 



§ 12 

Zmiana warunków umowy 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących 

przypadkach: 

1.1. gdy zmiany nie są istotne w rozumieniu  Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020; 

1.2. wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących 
niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy; 

1.3. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 

dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego – w takim 

przypadku zmianie może ulec sposób realizacji Umowy, wysokości 
wynagrodzenia lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy; 

1.4. wystąpienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie, którego wystąpienie 

jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu 

należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, 

klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, 
embargo, rewolucje, zamieszki i strajki - w takim przypadku zmianie może 

ulec termin realizacji umowy, wysokość wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, terminy lub sposób płatności, sposób realizacji umowy lub 

zakres zobowiązań stron;  
1.5. określonych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.), innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, po spełnieniu 
przesłanek, o których mowa w art. 15r ustawy i w zakresie określonym w 

ustawie; 

1.6. skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek 

Wykonawcy; 

1.7. sądowej waloryzacji zamówienia; 
1.8. zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych 

rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności 

w przypadku konieczności realizowania umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych - w takim 
przypadku zmianie może ulec termin realizacji umowy, wysokość 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, terminy lub sposób płatności, 

sposób realizacji umowy lub zakres zobowiązań stron; 

1.9. zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż 
Wykonawca stroną, w szczególności Instytucją Zarządzającą będącą stroną 

umowy o dofinansowanie, w ramach której finansowane jest niniejsze 

zamówienia, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów 

prawa mogą wpływać na realizację zamówienia - w takim przypadku 
zmianie może ulec termin realizacji umowy, sposób płatności 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz terminy płatności 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 

1.10. odmowy Instytucji Zarządzającej będącą stroną umowy o dofinansowanie, 

w ramach której finansowane jest niniejsze zamówienie, na wydłużenie 
terminu realizacji przedmiotowej umowy o dofinansowanie – w takim 

przypadku zmianie może ulec termin realizacji umowy, wysokość 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, zakres zobowiązań stron, ale nie 

więcej niż o 20% zamówienia podstawowego. 
1.11. zmiany osób reprezentujących Zamawiającego/Wykonawcę w przypadku 

zmian organizacyjnych lub wynikłych z przyczyn losowych. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zamiany podwykonawców w 
przypadku: 



1.1. wprowadzenia podwykonawcy; 

1.2. zmiany podwykonawcy; 
1.3. rezygnacji podwykonawcy; 

1.4. zmiany wartości lub zakresu usługi wykonywanej przez podwykonawców; 

1.5. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wykonywanego przez 

Podwykonawców. 
3. Dodatkowo Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w przypadkach określonych w 

części 6.5.2 pkt. 20 lit. b) - e) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 
(https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/97405/wytyczne_w_zakresie_kw

alifikowalnosci_wydatkow_21_12_2020_1.pdf).  

4. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące 

zmiany: 
4.1. danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy; 

4.2. danych teleadresowych; 

4.3. danych rejestrowych; 

4.4. będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy. 

5. Postanowienia dotyczące zmian postanowień zawartej umowy stanowią katalog 
zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie 

stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie. 

6. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako 

stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany 
jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. 

7. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić tylko za zgodą obu stron 

wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

 
§ 13 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego. 
2. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z Umowy, dla których Strony nie 

znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa 

przez właściwy sąd powszechny wg siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie 
pod rygorem nieważności, przenosić ani zbyć wierzytelności już wymagalnych, a 

także przyszłych, przysługujących Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy na 

osobę trzecią. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, 

w szczególności roszczeń o zaległe odsetki. 
4. Umowę niniejszą sporządzono w 3  jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla 

Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego. 

 

 
§ 14 

Załączniki 

 

Załączniki stanowiące integralną część Umowy: 

a) Oferta Wykonawcy  
 

 

 

 
 

 

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

Zamawiający                                                                  Wykonawca 
 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/97405/wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_wydatkow_21_12_2020_1.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/97405/wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_wydatkow_21_12_2020_1.pdf


 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


