
Załącznik Nr 3 – Projekt umowy 

 

Umowa Nr ……………….  

 

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

 

                  Gminą Suwałki, z siedzibą w Suwałkach (16-400 Suwałki) przy ul. Świerkowej 45,                                    

NIP 844-214-60-35, Regon: 790670970 reprezentowaną przez Bożenę Omiljanowicz – 

Dyrektora szkoły reprezentującą Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Starym 

Folwarku, Stary Folwark 49, 16-402 Suwałki na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez 

Wójta Gminy Suwałki przy kontrasygnacie Doroty Wysockiej, zwaną dalej Zamawiającym, 

a  

firmą..................................................................................................., NIP.............................., 

REGON ……………, KRS ………………….., reprezentowaną przez: 

1..................................................................................................................................................... 

2..................................................................................................................................................... 

zwaną  dalej Wykonawcą, a wspólnie zwanymi dalej Stronami, 

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego do którego nie 

stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  

z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), na Przygotowanie i dostarczenie posiłków (usługa 

cateringowa) dla dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego w Starym Folwarku i 

Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku zawarta zostaje niniejsza 

umowa, zwana dalej Umową o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Przygotowanie i dostarczenie posiłków (usługa cateringowa) 

dla dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego w Starym Folwarku (zwanego dalej 

PP)  i Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku (zwanej dalej SP) w 

dniach w których pracuje PP i SP”. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) „Przygotowanie i dostarczenie posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci uczęszczających do 

Punktu Przedszkolnego w Starym Folwarku, w dniach w których pracuje PP.” 

2) „Przygotowanie i dostarczenie posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci uczęszczających do 

Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku, w dniach w których pracuje 

SP.” 

3. Przewidywana ilość dzieci objętych wyżywianiem  w trakcie trwania zamówienia wyniesie: 

a) Punkt Przedszkolny - 25 dzieci; 

Rozliczenie następować będzie za faktycznie dostarczone posiłki według ceny jednostkowej za 

jeden posiłek podanej w Formularzu oferty. W przypadku zlecenia zmniejszonego zakresu niż 

wskazany w przedmiocie zamówienia, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zlecenie 

niewykonanej części usługi. 

b) Szkoła Podstawowa – 20 dzieci. 



Rozliczenie następować będzie za faktycznie dostarczone posiłki według ceny jednostkowej za 

jeden posiłek podanej w Formularzu oferty. W przypadku zlecenia zmniejszonego zakresu niż 

wskazany w przedmiocie zamówienia, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zlecenie 

niewykonanej części usługi. 

4. Pod pojęciem posiłki rozumie się: 

a) Punkt Przedszkolny: gorący obiad w postaci pierwszego i drugiego dania oraz 

podwieczorek 

b)  Szkoła Podstawowa: gorący obiad w postaci drugiego dania 

5. Zakres zamówienia obejmuje przygotowanie z produktów własnych, dostawę własnym 

transportem i wydanie w przedszkolu, szkole posiłków osobom upoważnionym przez 

Zamawiającego  zgodnie z Zaleceniami i Normami Żywienia Instytutu Żywności i 

Żywienia. 

6. Obowiązujące Wykonawcę wymagania dotyczące posiłków określone zostały w Zapytaniu 

ofertowym i załącznikach do Zapytania ofertowego. 

7. Liczba posiłków zamawianych przez Zamawiającego będzie różna każdego dnia ze 

względu na zmienną frekwencję dzieci. 

8. Maksymalna ilość posiłków dziennie to 25 (przy 100% frekwencji dzieci), a minimalna 0 

(przy frekwencji wynoszącej 0%) – Punkt Przedszkolny. 

9. Maksymalna ilość posiłków dziennie to 20 (przy 100% frekwencji dzieci), a minimalna 0 

(przy frekwencji wynoszącej 0%) – Szkoła Podstawowa. 

10. Zamawiający ponosi koszty tylko i wyłącznie za ilość posiłków, które zamówił na dany 

dzień. 

11. Liczba posiłków uzależniona będzie od frekwencji dzieci w Punkcie Przedszkolnym i 

Szkole Podstawowej. O liczbie obiadów i podwieczorków Wykonawca zostanie 

poinformowany przez Zamawiającego – w dniu wykonania usługi, czyli tego samego dnia 

do godz. 9.00. Zatem liczba obiadów i podwieczorków może różnić się między sobą. 

 

§ 2 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na 

bazie produktów najwyższej jakości, świeżych, naturalnych i normami bezpieczeństwa 

zgodnymi ze standardami HACCP oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  

z dnia 26 lipca 2016 r., w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży 

dzieciom i młodzież w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać 

środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych 

jednostkach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1154). 

2. Wykonawca przy realizacji zamówienia musi uwzględnić również listę produktów 

używanych w żywieniu zbiorowym w Punkcie Przedszkolnym i Szkole Podstawowej 

(załącznik nr 2 do Umowy). 

3. Trzy razy w tygodniu musi być przygotowany obiad mięsny (z pełnowartościowym białkiem 

zwierzęcym),dwa razy w tygodniu danie jarskie bezmięsne (zawierające produkt białkowy, 

np.: ryba, jaja kurze, ser). 

4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia posiłków dla dzieci bezmlecznych, 

bezglutenowych oraz dla dzieci z innymi alergiami pokarmowymi. Posiłki te muszą być 

urozmaicone i pełnowartościowe. 



5. Wykonawca odpowiedzialny jest za dostarczenie dekadowego jadłospisu dla dzieci bez 

alergii pokarmowej, jak również dla dzieci z różnymi alergiami. Sporządzone przez 

Wykonawcę jadłospisy muszą być urozmaicone i różnorodne. W jadłospisie musi być 

umieszczony dokładny skład użytych produktów oraz lista alergenów zawartych w danym 

posiłku. Jadłospisy muszą być dostarczone Zamawiającemu na 5 dni kalendarzowych przed 

rozpoczęciem kolejnego okresu żywieniowego. Zamawiający wyraża zgodę na 

przesłanie jadłospisów w formie skanu na adres email szkoły szkola@staryfolwark.edu.pl 

6. Proces przygotowania posiłków, dostarczania i przekazania personelowi przedszkola musi 

być zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi żywienia zbiorowego. 

7. Wykonawca przy realizacji zamówienia zobowiązany jest do przestrzegania Zaleceń i Norm 

obowiązujących i zalecanych przez Instytut Żywności i Żywienia, a także zasad zdrowego 

żywienia oraz zasad żywienia zbiorowego jak również jakość i zgodność z warunkami 

umowy. 

8. Posiłki muszą być dostarczane w termosach i pojemnikach, na które Wykonawca posiada 

odpowiednie atesty i certyfikaty. 

9. Transport posiłków musi odbywać się samochodem przystosowanym do przewozu 

żywności, na który wykonawca posiada odpowiednie dokumenty potwierdzające 

dostosowanie pojazdu. 

10. Transport posiłków realizowany będzie tylko i wyłącznie przez personel posiadający 

aktualne zaświadczenie lekarskie z badań przeprowadzonych do celów sanitarno – 

epidemiologicznych. 

11. Posiłki muszą być sporządzane w dniu dostawy ze świeżych pełnowartościowych 

produktów. Dostarczone obiady powinny być gorące i smaczne, a ich temperatura zgodna 

z zasadami serwowania potraw. Posiłki muszą być dostarczane do PP i SP w godzinach: 

10.30-10.45 – dostawa obiadu z podwieczorkiem 

12. Posiłki będą przygotowywane i dostarczane przez osoby posiadające zaświadczenie 

lekarskie z badań przeprowadzonych do celów sanitarno –epidemiologicznych. 

13. Posiłki będą przygotowywane w zakładzie spełniającym wymagania higieniczno-sanitarne 

dla zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu posiłki, środki spożywcze. 

14. Posiłki do Punktu Przedszkolnego i Szkoły Podstawowej należy dostarczać w ramach 

kosztów własnych. 

15. Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania próbek posiłków do celów sanitarno-

epidemiologicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

16. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru zlewek we własnych naczyniach w tym samym 

dniu, w którym zostały dostarczone posiłki, ewentualnie najpóźniej w dniu następnym. 

§ 3 

Termin realizacji przedmiotu umowy 

Termin realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, ustala się od 01.09.2022 r. 

do 30.12.2022 r., od poniedziałku do piątku, wyłącznie w dniach, w których pracuje Punkt 

Przedszkolny w Starym Folwarku lub Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym 

Folwarku z zastrzeżeniem, że może zakończyć się przed 30.12.2022 r. w przypadku 

wyczerpania maksymalnej kwoty wynagrodzenia określonej w umowie lub osiągnięcia kwoty 

zbliżającej się do kwoty 130 000 zł netto. 

 



 

 

 

§ 4 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie umowne Wykonawcy stanowić będzie iloczyn ilości faktycznie 

przygotowanych i dostarczonych posiłków oraz odpowiedniej ceny jednostkowej brutto za 

1 posiłek wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym odpowiednio dla Punktu 

Przedszkolnego w Starym Folwarku lub Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w 

Starym Folwarku 

2. Wynagrodzenie umowne obejmuje wszystkie czynności Wykonawcy niezbędne do 

prawidłowego i całkowitego wykonania przedmiotu Umowy. Ustala się miesięczny okres 

rozliczeniowy wykonania usług objętych Umową. 

3. Zamawiający ustala wartość Umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy do kwoty:  

…………………………. brutto (słownie: ……………………………...…), w tym podatek 

VAT ….% - Punkt Przedszkolny; 

…………………………. brutto (słownie: ……………………………...…), w tym podatek 

VAT ….% - Szkoła Podstawowa. 

4. Wynagrodzenie umowne za 1 jeden posiłek dla dziecka uczęszczającego do Punktu 

Przedszkolnego (obiad i podwieczorek) wynosi ……….. brutto (słownie: 

……………………………...…), w tym podatek VAT ….% 

5. Wynagrodzenie umowne za 1 jeden posiłek dla dziecka uczęszczającego do Szkoły 

Podstawowej (obiad i podwieczorek) wynosi ……….. brutto (słownie: 

……………………………...…), w tym podatek VAT ….% 

6. Wykonawca złoży fakturę ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca rozliczając 

faktyczną ilość dostarczonych posiłków w danym miesiącu, wraz z załączonym wykazem 

ilości dostarczonych posiłków, zatwierdzonym przez Dyrektora szkoły. Wykaz będzie 

stanowił załącznik do faktury i będzie podstawą do jej wystawienia. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 4 będzie płatne każdorazowo w 

terminie 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, o 

której mowa w ust. 6. w siedzibie Zamawiającego. 

8. Okres płatności faktury VAT rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury: 

Nabywca: Gmina Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, NIP 844 214 60 35, 

Odbiorca: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku, Stary 

Folwark 49, 16-402 Suwałki 

9. Wartość Umowy nie stanowi podstawy żądania jej zapłaty od Zamawiającego przez 

Wykonawcę. Powyższa wartość Umowy stanowi podstawę obliczania kar umownych. 



10. Wynagrodzenie umowne Wykonawcy będzie mogło ulec zmianie w przypadkach 

określonych w niniejszej  Umowie. 

11. Wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane 

z realizacją usług objętych niniejszą Umową, SWZ i jej złącznikami, w tym ryzyko 

Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu 

Umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na 

koszty. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia/zwiększenia zakresu usług objętych 

przedmiotem Umowy (zamówienia) w przypadku zwiększenia/ zmniejszenia 

zapotrzebowania na posiłki w trakcie realizacji Umowy  tym, że wynagrodzenie umowne 

nie może być równe lub przekroczyć kwoty 130 000 zł netto. 

13. Zamawiający nie udziela przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu Umowy 

(zamówienia). 

14. Płatności za należycie wykonany przedmiot Umowy (zamówienia) dokonywane będą 

przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy 

………………………………………………………………. Wykonawca oświadcza, że 

wskazany wyżej rachunek bankowy jest na liście Ministerstwa Finansów w wykazie 

podmiotów zarejestrowanych, jako podatnicy VAT. 

15. Strony ustalają, iż ceny określone w § 4 ust. 4 i 5 nie wzrosną przez cały okres trwania 

umowy. 

16. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

17. Zamawiający ma prawo potrącić swoje wierzytelności z wierzytelnościami Wykonawcy, 

choćby jedna z nich lub więcej nie były wymagalne i zaskarżalne. 

 

§ 5 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1. Odbiór codziennej ilości dostarczonych posiłków przez upoważnioną osobę z PP i SP. 

2. Informowanie Wykonawcy przez upoważnionego pracownika o wymaganej ilości 

dostarczonych posiłków na dany dzień. 

3. Informacja o wymaganej ilości dostarczonych posiłków, o której mowa w ust. 2, będzie 

przekazywana Wykonawcy przez pracownika w dniu wykonania usługi, czyli tego samego 

dnia do godz. 9.00. 

4. Informacja o wymaganej ilości dostarczonych posiłków będzie przekazywana Wykonawcy 

w formie pisemnej lub telefonicznej bądź e-mailowej. 

5. Udostępnienie pomieszczenia celem przekazania posiłków. 

6. Zabezpieczenia opieki dzieciom podczas posiłków. 

7. Codzienna kontrola wydawanych posiłków. 

8. Kontrola posiłków, o której mowa w pkt 7. będzie obejmowała zakres świadczonej usługi 

opisany w niniejszej umowie w tym przede wszystkim ilość, waga, temperatura oraz jakość 

dostarczonych posiłków. 

9.  Kontrolę ze strony Zamawiającego będą przeprowadzali upoważnieni pracownicy w 

obecności przedstawiciela Wykonawcy. Brak przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje 

czynności kontrolnych. 



10.  Sporządzenie i przechowywanie wykazów dzieci spożywających posiłki. 

 

§ 6 

Nadzór 

 

Nadzór ze strony Zamawiającego będą pełnić: 

 

1................................................................................................................., 

2.................................................................................................................., 

3................................................................................................................., 

Nadzór ze strony Wykonawcy będzie pełnić : 

1...................................................................................................... 

§ 7 

Tryb rozwiązania umowy, odstąpienie od umowy oraz zawieszenie usług 

1. W przypadku nie wywiązania się z umowy i nie zastosowania się do zaleceń dotyczących 

uchybień w zakresie realizacji przedmiotu umowy, po trzech takich sytuacjach, 

Zamawiający może rozwiązać umowę z Wykonawcą w trybie natychmiastowym. 

2. Potwierdzeniem przypadku rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 1 będą protokoły 

z przeprowadzonych kontroli wskazujące uchybienia w realizacji umowy przez 

Wykonawcę. 

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

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

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej już części umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy o którym mowa w ust. 3 Wykonawca ma prawo żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego za rzeczywiście dostarczone posiłki do dnia odstąpienia 

od umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadku: 

a) likwidacji lub rozwiązania Wykonawcy, 

b) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, 

c) nie rozpoczęcia w dniu 02.09.2022 r. bądź zaniechania przez Wykonawcę wykonania 

przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz niepodjęcia jej pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

6. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana na mocy tzw. „porozumienia stron” tylko i 

wyłącznie w przypadku obopólnej zgody. Strona występująca z propozycją rozwiązania 

umowy musi doręczyć drugiej stronie na piśmie chęć jej rozwiązania z jednoczesnym 

podaniem przyczyn i okoliczności wpływających na jej rozwiązanie. Termin rozwiązania 

umowy określony zostanie wspólnie przez obie strony, jednakże nie może on być krótszy 

niż 30 dni kalendarzowych. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca 

przerwał realizację usługi i nie zapewnił ciągłości jej realizacji przez inny podmiot. W tej 



sytuacji Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty zakupu i transportu posiłków u 

innego podmiotu za każdy dzień przerwy w ich dostawie. 

8. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy oprócz przypadków 

przewidzianych w Kodeksie Cywilnym w następujących przypadkach: 

a) stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, 

b) naruszenia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy, norm i przepisów sanitarno-

epidemiologicznych; 

c)decyzji Terenowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej i innych organów państwowych 

uniemożliwiających Wykonawcy dostawy, produkcję dań gorących i przewóz posiłków. 

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawieszenia usługi objętej przedmiotem 

niniejszej Umowy w przypadku decyzji organu uprawnionego o wprowadzeniu trybu nauki 

w formie zdalnej. 

§ 8 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy w wysokości 15 %  łącznego wynagrodzenia określonego w § 

4 ust. 3 Umowy; 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

a) zwłoki w dostarczeniu posiłków - w wysokości 0,05 % łącznego wynagrodzenia 

określonego w § 4 ust. 3 Umowy za każdą godzinę zwłoki; 

b) niedostarczenia wymaganej ilości posiłków do godz. 11:30 – Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę w wysokości równej łącznej wysokości zamówionej dostawy na 

dany dzień; 

c) z tytułu nierzetelnego wykonania przedmiotu umowy tj. W każdym przypadku kiedy 

Wykonawca nie spełni warunków, o których mowa w § 1 oraz § 2 Umowy, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości ¼ zamówionej dostawy na dzień, w którym 

stwierdzono uchybienie; 

d) zwrotu posiłków z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 1% łącznego 

wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 3 Umowy za każdy przypadek. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych należnych każdej ze stron nie przekroczy          

30 %  łącznego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 3 Umowy. 

4. Kary umowne stają się wymagalne w pierwszym dniu kiedy możliwe jest ich naliczenie,                  

a w przypadku kar za zwłokę z każdym dniem. 

5. Naliczoną karę umowną Zamawiający może potrącić z bieżących należności Wykonawcy, 

bez konieczności wcześniejszego wzywania Wykonawcy do zapłaty. 

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie 

wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do 

otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

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

płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku świadczenia usług 

lub jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

8. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w powyższych ustępach nie 

pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu 

cywilnego.  



9. Odstąpienie od Umowy lub jej wypowiedzenie nie wyklucza uprawnień Zamawiającego 

do dochodzenia kar umownych i odszkodowań. 

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach każda ze stron może odstąpić od dochodzenia 

należnych kar umownych. 

 

§ 9. 

Zmiana Umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty w przypadkach, gdy: 

a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 

b) nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie podatku od towarów i usług w zakresie 

przedmiotu umowy prowadząca do podwyższenia całkowitego wynagrodzenia za 

realizację przedmiotu umowy; 

c) będzie konieczne zwiększenie zakresu przedmiotu umowy w związku z zwiększonym 

zapotrzebowaniem na posiłki, spowodowane wyższą niż planowano ilością dzieci 

objętych dożywaniem. W takim przypadku Strony podpiszą stosowny aneks do 

niniejszej umowy z zastrzeżeniem, ze kwota za przygotowanie 1 posiłku  określona w 

§ 4 ust. 4 i 5 niniejszej umowie nie może ulec zmianie z tym, że wartość umowy po 

zmianach nie może być równa lub przekroczyć kwoty 130 000 zł netto. 

d) nastąpi wystąpienie siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia 

nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, 

którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które 

uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub 

części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć 

wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich 

zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej, 

e) nastąpi zmiana prawa w tym zmiana i szczególne rozwiązania związane z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, mająca wpływ na realizację 

umowy. 

2. Strony umowy uznają zasadność wprowadzenia zmian do umowy, a zmiany te nie 

wywołają niekorzystnych skutków dla Zamawiającego i nie spowodują zmiany 

oferowanych warunków realizacji zamówienia będących podstawą oceny ofert. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej 

w postaci aneksu. 

 

§ 10. 

RODO 

Klauzule ochrony danych osobowych realizujące wymogi 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 „RODO”) zawarte w Zapytaniu ofertowym i formularzu ofertowym 

Wykonawcy stanowią integralną część Umowy. 



 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego 

2. Cesja, przelew lub czynność o podobnym charakterze praw z niniejszej umowy może mieć 

miejsce jedynie za zgodą Zamawiającego, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. W przypadku wcześniejszego wydatkowania środków przeznaczonych na realizację 

zamówienia umowa wygasa z dniem wykorzystania tych środków. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 

5.  Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

 

§ 12 

Załączniki do umowy 

Integralną częścią niniejszej umowy jest : 

1) Formularz oferty; 

2) Lista produktów używanych w żywieniu zbiorowym; 

3) Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami. 


