
Załącznik nr 5 

UMOWA NR ……… /2019 

 

na przygotowanie całodziennego wyżywienia dla 45 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej  

we Wrześni w pomieszczeniach wynajmowanych od DPS 

 

zawarta we Wrześni, dnia ……………….. pomiędzy : 

Powiatem Wrzesińskim - Domem Pomocy Społecznej we Wrześni 

NIP: 7891726801 

ul. Chopina 10, 62-300 Września 

reprezentowanym przez Olgę Krukowską – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni 

przy ul. Szkolnej 25, 62-300 Września, działającą na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu we 

Wrześni z dnia 17 września 2019 roku Uchwała nr 352/2019   

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a  

……………………………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej w dalszej części „Ustawą”, zawarto niniejszą 

umowę, zwaną w dalszej części „Umową”, o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia - na 

przygotowanie całodziennego wyżywienia dla 45 mieszkańców Domu Pomocy 

Społecznej we Wrześni przy ul. Szkolnej 25, zwanego w dalszej części „Domem". 

2. Usługa jest wykonywana w całości w pomieszczeniach kuchennych Zamawiającego 

i przy użyciu znajdującego się w nich wyposażenia, na podstawie odrębnej umowy 

najmu. 

 

§ 2 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 marca 2022 r. 

2. Umowa ulegnie rozwiązaniu w przypadku zakończenia umowy najmu pomieszczeń kuchni 

wraz z wyposażeniem Nr …./2019 z dnia …….. 2019roku, zwanej dalej „umową 

najmu”. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania całodziennego wyżywienia dla 45 mieszkańców 

Domu prowadzonego przez Zamawiającego przy zapewnieniu odpowiedniej ilości i jakości oraz 

urozmaiceniu posiłków oraz dostarczenia ich do jadalni w godzinach ustalonych przez 

Zamawiającego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości posiłków w zależności 

od ilości mieszkańców przebywających w Domu. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania posiłków z uwzględnieniem: 

1) konieczności stosowania diet,  

2) zaleceń lekarza, 

3) wymagań określonych odpowiednio w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. 

o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 149). rozporządzeń 

wykonawczych i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach, z zachowaniem zasad 

systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP, 



4) zasad żywienia i dietetyki stosowanej, opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów i procedur sanitarnych oraz 

zorganizowania właściwego nadzoru w tym zakresie, utrzymania porządku i estetyki w przygotowaniu 

i dostarczeniu posiłków. 

5. Szczegółowy zakres świadczeń określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz dokumenty 

w niej wymienione, które stanowią integralną część umowy i są jej załącznikiem. 

6. Wykonawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe przygotowanie diet w żywieniu 

mieszkańców i zatrudni osoby posiadające w tym zakresie odpowiednie kwalifikacje zawodowe.  

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się przygotowywać codziennie dla mieszkańców Domu posiłki z podziałem na 

diety, zgodnie z poniższym harmonogramem: 

 

POSIŁEK    GODZINA WYDAWANIA: 

Śniadanie     od godz. 08:00 

Obiad     od godz. 12:30 

Podwieczorek (posiłek dodatkowy)  od godz. 15:00 

Kolacja     od godz. 18:00 

 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dla każdego z posiłków czas wydawania wynoszący 2 godziny. 

 

§ 5 

1. Wykonawca przedkłada jadłospis na piśmie, obejmujący okresy dekadowe (10 dni) do akceptacji 

pracownikowi wyznaczonemu przez Zamawiającego nie później niż na 5 dni przed dniem, w którym 

jadłospis ma być zastosowany.  

2. W razie zmiany przez Wykonawcę zatwierdzonego jadłospisu wymagana jest akceptacja zmiany jadłospisu 

na piśmie przez Zamawiającego, przy czym zmiany dokonane w dniu podania posiłku mogą nie zostać 

zaakceptowane przez Zamawiającego.  

3. Wykonawca wywiesza jadłospis, najpóźniej w dniu, w którym jadłospis ma być zastosowany, na tablicy 

przed wejściem do pomieszczeń kuchennych i w jadalni. 

 

§ 6 

1. Wykonawca ma obowiązek wskazania upoważnionej  przez  siebie  osoby, która  w  jego  imieniu  będzie 

reprezentowała Wykonawcę, w tym składała i odbierała oświadczenia woli i wiedzy oraz dokonywała 

wiążących dla Wykonawcy  ustaleń  z  Zamawiającym  w  przypadkach,  gdy  Wykonawca nie będzie 

obecny osobiście w siedzibie Zamawiającego. W wykonaniu powyższego obowiązku  Wykonawca 

upoważnia ………….. ,  te l…………..  do kontaktu z Zamawiającym. 

2. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę w odległości powyżej 30 km od Wrześni, Wykonawca 

wskaże osobę, o której mowa w ust. 1, zamieszkałą nie dalej niż 30 km od Wrześni.  

 

§ 7 

1. Zamawiający zobowiązuje się do informowania Wykonawcy o ilości potrzebnych posiłków z podziałem na 

diety pisemnie do godziny 12.00 dnia poprzedniego i korygowana do godziny 7.30 dnia bieżącego 

z podziałem na poszczególne posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja). 

2. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić ewidencję ilościową wydanych posiłków oraz zapewnić 

Zamawiającemu wgląd do tej ewidencji. 

3. Przygotowane posiłki będą przed wydaniem z kuchni sprawdzane pod względem jakościowym  (degustacja 

próbki posiłku)  i ilościowym  (zważenie porcji) przez pracownika Zamawiającego. 

 

§ 8 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości usług świadczonych przez Wykonawcę, 

w szczególności w zakresie: 



− przestrzegania przepisów, norm i zasad sanitarno-epidemiologicznych przy przygotowywaniu 

i dostarczaniu posiłków, myciu i dezynfekcji naczyń kuchennych oraz utylizacji odpadów 

pokonsumpcyjnych; 

− stosowanych surowców, w tym ich jakości, świadectwa ich pochodzenia, przebiegu 
procesów technologicznych; 

− czystości personelu i posiadania przez nich aktualnych książeczek zdrowia, 

stosowania wymaganej odzieży roboczej oraz czystości pomieszczeń i wyposażenia 

kuchni; 

− przestrzegania diet, normatywnych wartości energetycznych, wartości odżywczych 

i smakowych  oraz sezonowości posiłków; 

− przestrzegania przez Wykonawcę gramatury posiłków oraz ich zgodności 

z jadłospisem; 

− przestrzegania harmonogramu wydawania posiłków oraz obowiązków dotyczących 

jadłospisów. 

2. Jeżeli w przypadku kontroli przez Zamawiającego, Zamawiający stwierdzi niedobory 

ilościowe. jakościowe, wagowe lub innego rodzaju w co najmniej 5 porcjach posiłków, 

Zamawiający uznaje że niedobór dotyczy wszystkich tego rodzaju posiłków przygotowanych 

danego dnia dla wszystkich mieszkańców Domu spożywających tego rodzaju posiłek danego 

dnia. Przez rodzaj posiłku rozumie się odpowiednio śniadanie, obiad, podwieczorek lub 

kolację dla mieszkańców Domu. 

 

§ 9  

1. Strony ustalają, że maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosić 

będzie brutto …………………zł, (słownie: ……………………………….).  

Wynagrodzenie to zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania 

wszystkich zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy. 

2. Wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu Umowy otrzyma comiesięczne wynagrodzenie 

stanowiące iloczyn ceny brutto jednego osobodnia żywienia w Domu oraz ilość faktycznie 

wydanych w danym miesiącu dziennych posiłków niezakwestionowanych przez 

Zamawiającego. 

3. Cena jednostkowa przygotowania całodziennych posiłków za jeden osobodzień żywienia mieszkańca 

Domu wynosi:  
netto:   …… zł ..… gr  (słownie    ……………………………….……)  

podatek VAT:  …… zł …... gr  (słownie    …………………………..…………) 
brutto:    …… zł ..… gr  (słownie    ……………………………….……) 

4. Cena jednostkowa brutto osobodnia żywienia mieszkańca Domu może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany 

stawki podatku VAT. 
5. W przypadku  nieobecności mieszkańca i niewykorzystania przez niego całego osobodnia 

żywienia, do rozliczeń przyjmuje się: 

1) wartość śniadania  - 24% ceny brutto jednego osobodnia żywienia, 

2) wartość obiadu  - 47% ceny brutto jednego osobodnia żywienia, 

3) wartość podwieczorku - 5% ceny brutto jednego osobodnia żywienia, 

4)  wartość kolacji   -  24% ceny brutto jednego osobodnia żywienia. 

6. Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy płatne będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę na następujące dane Zamawiającego: 

Nabywca: Powiat Wrzesiński 

ul. Chopina 10, 62-300 Września 

NIP 7891726801 

Odbiorca: Powiat Wrzesiński - Dom Pomocy Społecznej we Wrześni 

ul. Szkolna 25, 62-300 Września 

 

7. Wypłata wynagrodzenia będzie następowała po upływie każdego miesiąca, w terminie …..  dni od 



daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej pod względem formalno- rachunkowym 

faktury Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. 

8. Do faktury zostanie dołączona miesięczna specyfikacja ilości wydanych posiłków, sporządzona na 

podstawie ewidencji, o której mowa w § 7 ust. 2 Umowy. Brak specyfikacji spowoduje cofnięcie faktury. 

Wypłata wynagrodzenia nastąpi po doręczeniu faktury ze specyfikacją. 

9. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 10 

1. Wykonawca ma obowiązek zatrudnienia do pracy w kuchni DPS na podstawie umowy o pracę 

pracowników z niezbędnymi kwalifikacjami i doświadczeniem, gwarantujących prawidłowe wykonanie 

usługi. Wykonawca zapewnia, że pracownicy będący cudzoziemcami potrafią biegle  porozumiewać się 

w języku polskim. 
2. W dniu 31 grudnia 2019 roku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu imienny wykaz osób, 

o których mowa w ust. 1, ze wskazaniem czynności, jakie będą one wykonywać oraz oświadczenie 

o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę. 

3. Zamawiający na każdym etapie realizacji Umowy ma prawo do zweryfikowania oświadczenia 

Wykonawcy dotyczącego formy zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1. 

4. W celu zweryfikowania oświadczenia Wykonawcy dotyczącego formy zatrudnienia osób, o których 

mowa w ust. 1, Zamawiający uprawniony jest do: 

1) żądania kopii umów o pracę pracowników, o których mowa w ust. 1; 

2) zwrócenia się do właściwego inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy, o których mowa w ust. 1, będą posiadali aktualne badania 

lekarskie, niezbędne do wykonywania powierzonych im obowiązków, w tym badania sanitarno- 

epidemiologiczne, określone w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  

i chorób  zakaźnych  u ludzi (Dz. U. z  2019r. poz. 1239 z późn.zm.). 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie pracowników wykonujących 

pracę oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego w formie pisemnej o zmianie 

pracownika wskazanego w wykazie, o którym mowa w ust. 2, w terminie 7 dni od zaistnienia takiej 

zmiany. 

 

§ 11 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wywozu odpadów pokonsumpcyjnych oraz zawarcia 

stosownej umowy z właściwym podmiotem i niezwłoczne przedstawienie kopii tej 

umowy Zamawiającemu. 

2. Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie pojemnika na odpady pokonsumpcyjne 

Wykonawcy na terenie należącym do Zamawiającego pod warunkiem jego 

odpowiedniego oznakowania i zachowania estetyki na użytkowanej powierzchni 

zewnętrznej. 

 

§ 12 

1. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania wymogów określonych w przepisach sanitarno- 

epidemiologicznych oraz zaleceń organów sanitarno-epidemiologicznych, jak również 

wprowadzenia i utrzymania standardów HACCP oraz normy ISO 22000 Zarządzanie 

Bezpieczeństwem Żywności, we własnym zakresie i na własny koszt.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania w terminie 3 dni Zamawiającemu 

kserokopii protokołów kontroli przeprowadzonych przez pracowników Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej. Za uchybienia ujawnione w trakcie kontroli np. Sanepidu wynikające ze 

świadczonej przez Wykonawcę usługi, której  następstwem będą między innymi mandaty lub 

grzywny, odpowiada Wykonawca. 

3. Zamawiający w każdej chwili może wnioskować o przeprowadzenie kontroli Sanepidu. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do pobierania i przechowywania próbek podanych 



posiłków w specjalnie przeznaczonych do tego lodówkach przez okres 72 godzin od 

upływu dnia ich podania. Pobór próbek i ich przechowywanie następuje zgodnie 

z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007r w sprawie 

pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu 

zamkniętego (Dz. U. z 2007 r. nr 80 poz. 545). 

5. W przypadku wystąpienia ognisk epidemicznych, chorób przenoszonych drogą 

pokarmową, Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie zlecone badania 

mikrobiologiczne na własny koszt. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazywania porcji posiłków do Sanepidu w celu 

przebadania ich zgodności z obowiązującymi w tym zakresie normami. W przypadku 

niezgodności  z obowiązującymi  normami  koszt badania posiłku  ponosi Wykonawca. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o zakazie wydawania 

posiłków wynikającym z decyzji organów sanitarno-epidemiologicznych, najpóźniej w dniu 

otrzymania decyzji z zakazem. 

 

§ 13 

1. W dniu 30 grudnia 2019 r. Wykonawca zostanie wprowadzony przez Zamawiającego do 

pomieszczeń, w którym będzie świadczył usługę objętą Umową. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania z Zamawiającym w dniu 30 grudnia 2019r. 

protokołu zdawczo-odbiorczego pomieszczeń, o których mowa w ust 1, oraz sprzętu 

i wyposażenia wskazanego w załączniku do protokołu zdawczo-odbiorczego. 

Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż w okresie od 30 grudnia 2019r. 

do 31 grudnia 2019r. pomieszczenia. o których mowa w ust 1, oraz znajdujące się w nich 

sprzęt i wyposażenie będą używane przez firmę: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 

MARTINA CATERING Sp z o.o., ul. Sarmacka 14, 61-616 Poznań – Lider konsorcjum, 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Eksport- Import „MARTINA” 

Walczak Mirosław, ul. Mickiewicza 37, 88-400 Żnin – Partner konsorcjum. na podstawie 

zawartej z nią przez Zamawiającego Umowy Nr 9/2017 i Umowy 10/2017. 

3. W dniu 30 grudnia 2019r. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy jedno 

pomieszczenie w celu umożliwienia Wykonawcy dokonania wszelkich czynności 

przygotowujących do rozpoczęcia w dniu 1 stycznia 2020r. wykonywania przedmiotu 

Umowy. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku 

z wykonywaniem niniejszej Umowy w sprzęcie i wyposażeniu wskazanym w ust. 2 

powyżej oraz za wszelkie inne szkody powstałe w pomieszczeniu, w którym Wykonawca 

świadczyć będzie usługi objęte Umową. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje 

również szkody ujawnione po podpisaniu protokołu zdawczo -odbiorczego przez strony, 

powstałe w trakcie wykonywania Umowy przez Wykonawcę.  

5. W dniu 30 marca 2022r. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania protokołu zdawczo-

odbiorczego z Zamawiającym i udostępnienia 1 pomieszczenia nowemu Wykonawcy. 

 

§ 14 

Wykonawca zobowiązuje się do odbioru korespondencji wysyłanej przez Zamawiającego. 

W przypadku niepodjęcia korespondencji uważa się ją za dostarczoną i przyjętą bez zastrzeżeń 

w terminie 14 dni od dnia wysłania. 

 

§ 15 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych 

Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kar umownych w następujących 

przypadkach i wysokościach: 

1) za odstąpienie lub rozwiązanie Umowy przez Wykonawcę – w wysokości 10% wartości 

Umowy brutto, o której mowa w § 9 ust. 1; 



2) za opóźnienie w przedłożeniu  przez Wykonawcę jadłospisu w terminie wskazanym w § 5 

ust. 1 - w  wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia; 

3) zmiany przez Wykonawcę jadłospisu bez akceptacji tej zmiany przez Zamawiającego, 

wymaganej na podstawie § 5 ust. 2 - w wysokości 300 zł za każdy przypadek takiej 

zmiany; 

4) za opóźnienie wywieszenia przez Wykonawcę jadłospisu w terminie wskazanym w § 5 

ust. 3 - w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia; 

5) za niedotrzymanie przez Wykonawcę którejkolwiek pory wydawania posiłków 

określonych w § 4 ust. 1 - w wysokości 1.000 zł za każdy przypadek niedotrzymania 

pory wydawania posiłku; 

6) za wykazane podczas kontroli przez Zamawiającego nieprawidłowości wskazanych 

w § 8 ust. 1 – w wysokości 1500 zł; 

7) za niedostarczenie posiłków lub dostarczenie mniejszej ilości posiłków, niż wynika to 

z informacji, o której mowa w § 7 ust. 1 – w wysokości 5000 zł oraz pokrycie kosztów 

zamówienia posiłku i jego dostarczenia przez inną firmę; 

8) za opóźnienia w poinformowaniu Zamawiającego przez Wykonawcę o zmianie 

pracownika wskazanego w wykazie, o którym mowa w § 10 ust 2, w stosunku do terminu 

o którym mowa w § 10 ust.7 (7 dni od zaistnienia takiej zmiany) —w wysokości 150 zł 

za każdy dzień opóźnienia; 

9) za opóźnienia w terminie przekazania kopii protokołu, o którym mowa w §12 ust. 2  - 

w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia. 

10) za opóźnienie w przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego 

ubezpieczenie, o którym mowa w § 18 ust. 2, w wysokości 100,00 zł za każdy dzień 

opóźnienia. W przypadku opóźnienia przekraczającego 14 dni Zamawiający może 

zastosować sankcje, o których mowa w § 16 ust. 1. 

2. Naliczenie kary na podstawie ust. 1 pkt 2 wyłącza naliczenie kary na podstawie ust. 1 

pkt 4. 

3. Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego w następstwie niewykonania 

albo nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę byłaby wyższa, aniżeli suma 

przysługujących mu z tego tytułu kar umownych, Zamawiający może na zasadach 

ogólnych dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Strony ustalają, że Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia wierzytelności 

Zamawiającego z tytułu zapłaty kar umownych z wierzytelnością Wykonawcy z tytułu 

zapłaty wynagrodzenia określonego w fakturze, o której mowa w § 9 ust. 6 Umowy. 

5. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia, o którym mowa w ust. 4, kara 

umowna zostanie zapłacona w terminie do 14 dni od dnia doręczenia pisemnego 

wezwania do zapłaty na wskazany w komparycji Umowy adres Wykonawcy. 

6. Łączna wysokość naliczanych kar ze wszystkich tytułów określonych w Umowie nie 

może przekroczyć 30% wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1. 

 

§ 16 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, gdy Wykonawca: 

1) mimo wcześniejszego dwukrotnego pisemnego upomnienia skierowanego przez 

Zamawiającego do Wykonawcy, informującego o fakcie nie wywiązywania się z obowiązków 

nałożonych na niego Umową lub umową najmu, nadal nie wywiązuje się z obowiązków 

umownych; 

2) odmówił poddania się kontroli Zamawiającego lub uprawnionej instytucji; 

3) nie usunął nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli; 

4) nie przystąpił do realizacji przedmiotu Umowy oraz nie rozpoczął jego realizacji; 

5) przerwał świadczenie usług na rzecz Zamawiającego; 

6) nie przedłużył ważności polisy ubezpieczeniowej; 



7) dokonał cesji praw lub zobowiązań z Umowy bez zgody Zamawiającego. 

2. Zamawiający odstąpi od Umowy w przypadku rozwiązania umowy najmu pomieszczeń 

wynajmowanych przez Wykonawcę.  

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy, gdy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie 

upadłości Wykonawcy lub gdy Wykonawca złoży w sądzie oświadczenie o wszczęciu 

postępowania naprawczego. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający złoży Wykonawcy w terminie 7 

dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających odstąpienie. 

5. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z 2 miesięcznym okresem wypowiedzenia 

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Zamawiający może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1 miesięcznego terminu 

wypowiedzenia w przypadku naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę. 

8. W każdym przypadku odstąpienia lub rozwiązania Umowy przed upływem okresu, na 

jaki Umowa została zawarta, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 

mu z tytułu wykonanej części Umowy. 

 

§ 17 

1. Istotne zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano  

wyboru Wykonawcy, mogą dotyczyć: 

1) warunków i terminów płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 

2) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, mogą nastąpić w następujących przypadkach:    

1) w zakresie, o którym mowa w u s t .  1  p kt. 1- w przypadku wystąpienia „siły wyższej". Pod 

pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie okoliczności, które pomimo zachowania należytej 

staranności są nieprzewidywalne oraz, którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie; 

2) w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 - w przypadku ustawowej zmiany: 

a) stawki podatku od towarów  i usług; 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 

r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach 

kapitałowych; 

- jeżeli zmiany te  będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

4. Wykonawca wnioskujący o zmianę Umowy przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie 

konieczności wprowadzenia zmian do Umowy. 

 

§ 18 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim przy realizacji 

niniejszej umowy. 

2. W okresie obowiązywania Umowy Wykonawca ma obowiązek posiadać ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej obejmujące zakresem ryzyka związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia. w szczególności obejmujące wadliwe wykonanie usług oraz szkody rzeczowe 

powstałe w wynajętym mieniu na sumę ubezpieczenia nie niższą, niż 200.000,00 zł (słownie 

złotych: dwieście tysięcy złotych).  

3. Wykonawca zapewni ciągłość ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, przez cały okres 

obowiązywania Umowy. W tym celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu 



zawarcia Umowy pierwszą polisę ubezpieczenia ważną przez okres co najmniej 

6 miesięcy od daty zawarcia Umowy, zaś kolejne polisy Wykonawca będzie przedstawiał 

Zamawiającemu najpóźniej w terminie do 7 dni przed upływem ważności poprzedniej 

polisy. 

 

§ 19 

1. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy. 

2. Dane osobowe wskazane w Umowie będą przetwarzane w celu jej zawarcia i wykonania, 

3. Informację na temat przetwarzania danych osobowych. 

 

§ 20 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

i Ustawy. 

2. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

3. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z 

Umowy na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody 

Zamawiającego.  

4. Ewentualne spory wynikłe na tle Umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 

i jeden  egzemplarz  dla Wykonawcy. 

 

Załączniki:  

1. Oferta 

2. SIWZ 

 

 

WYKONAWCA                                                     ZAMAWIAJĄCY 


