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 PROJEKT  

UMOWA NR …………………….. 

na wykonanie usługi 

 

zawarta w dniu ……………………………. r. w …………………………………, między: 

……………………………………………………………………………………., reprezentowaną przez: 

……………………………………………………………………. 

zwaną dalej „Zamawiającym”   

a 

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

zwaną dalej „Wykonawcą” , reprezentowaną przez 

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

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1  

1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego prowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm.), na podstawie oferty z dnia 

…………………………. 

2.   Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowiąca Załącznik nr 1 do 

niniejszej Umowy, 

2) Formularz Oferty Wykonawcy stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, 

 

§ 2 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest usługa p.n. „Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla 

uczniów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych z terenu Gminy Sierakowice w okresie od 04 

wrzesień 2017 r. do 26 styczeń 2018 r.” obejmująca: 

1)  przygotowanie, dostarczanie i podawanie posiłków dla dzieci uczęszczających do publicznych 

przedszkoli  i uczniów szkół na terenie gminy Sierakowice oraz osób dorosłych skierowanych 

przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Sierakowicach (GOPS), 

2) wynajem pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej nr 2 w Sierakowicach, ul. Spacerowa 

14, w skład których wchodzą: pomieszczenia technologiczne, magazynowe i sala konsumpcyjna 

wraz  z urządzeniami wyposażona w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, centralnego 

ogrzewania. 

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 
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3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem wykonywania usługi oraz że warunki 

wykonania usługi są mu znane. 

§ 3 

[Termin realizacji] 

Termin realizacji zamówienia  ustala się w okresie od 04.09.2017r. do 26.01.2018r.  

§ 4 

[Obowiązki stron] 

1. Strony umowy są zobowiązane do wzajemnej współpracy przy realizacji postanowień niniejszej 

mowy. 

2.  Do obowiązków Zamawiającego należy, w szczególności: 

1) Koordynacja świadczonych przez Wykonawcę usług,, 

2) Kontrola, na każdym etapie realizacji umowy, jakości świadczonych przez Wykonawcę 

usług. Wykonawca może uczestniczyć w czynnościach kontrolnych na swój wniosek i 

na własny koszt, 

3) Terminowa zapłata wynagrodzenia.  

3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) Wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie z Specyfikacją 

istotnych Warunków Zamówienia oraz złożoną ofertą, przy użyciu sprawnego 

technicznie sprzętu w sposób zapewniający przestrzeganie przepisów prawa oraz zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

2) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, które spowodował 

Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy 

lub zaniechaniem wykonania czynności, do których był zobowiązany w ramach umowy,  

3) Zapewnienie sprawnego sprzętu niezbędnego do realizacji umowy, 

4) Posiadanie przez cały okres trwania umowy ważnej polisy ubezpieczeniowej od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej 

z przedmiotem niniejszej umowy na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł 

(słownie: sto tysięcy złotych 00/100 ), 

5) Wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W 

przypadku nie posiadania uprawnień do wykonywania którejkolwiek z czynności 

spośród objętych przedmiotem umowy Wykonawca powierzy te czynności podmiotom 

posiadającym uprawnienia w tym zakresie,  

6) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów sanitarno – 

epidemiologicznych, w tym do nieodpłatnego udostępnienia próbek posiłków 

niezbędnych do oceny, zgodnie z odrębnymi przepisami sanitarnymi w tym zakresie, 

7) odebrania resztek niespożytych dań z placówek objętych przedmiotem zamówienia, w 

godzinach ustalonych z dyrektorem szkoły/przedszkola tego samego dnia w którym 

dostarczono przedmiot zamówienia do szkoły/przedszkola. 
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8) utrzymywania przez cały okres obowiązywania umowy stanowiska min. 2 kucharzy  

4. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 

przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy. 

5. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

 a)   przygotowanie posiłków – kucharze.  

 b)   przygotowanie posiłków  -  personel zatrudniony w kuchni.    

6.  Sposób dokumentowanie zatrudnienia osób, o których mowa w pkt. 5 oraz uprawnienia 

zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez wykonawcę wymagań, o których mowa w 

art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: Zamawiający wymaga przekazania w terminie 7 dni od dnia 

zawarcia Umowy oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 14. W przypadku wątpliwości Zamawiającego 

co do zatrudnienia na umowę o pracę Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji 

zatrudnienia przy udziale Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). 

7.  Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili 

stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania 

Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Pracy) oraz liczby dni w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono 

przedmiotowego wymogu. 

8.  W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do zatrudnienia na umowę o pracę Zamawiający 

zastrzega możliwość weryfikacji zatrudnienia przy udziale kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. 

.§ 5 

[Wynagrodzenie i ceny jednostkowe] 

1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy ustala się na kwotę ……………….PLN łącznie z podatkiem 

VAT (słownie: …………………………………………………………………). 

2. Cena jednostkowa brutto za: 

1) śniadanie dla wychowanków  przedszkola, oddziałów przedszkolnych .………………, 

2) podwieczorek dla wychowanków  przedszkola, oddziałów przedszkolnych …………………………, 

3) obiad – zupa  dla wychowanków  przedszkola, oddziałów przedszkolnych,  szkół oraz osób 

dorosłych skierowanych przez GOPS ….………………………, 

4) obiad – II danie dla wychowanków  przedszkola, oddziałów przedszkolnych, szkół oraz osób 

dorosłych skierowanych przez GOPS ….…………………………………, 
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3. Ceny jednostkowe brutto określone w ust. 2 będą stałe przez cały okres obowiązywania 

umowy. 

4. Stawka podatku VAT na dzień podpisania umowy wynosi ………... Podatek VAT będzie naliczany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy wprost lub pośrednio określone niniejszą umową, w tym między innymi: wszelkie 

opłaty i podatki naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym normalne ryzyko 

związane z okolicznościami, których nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, związane 

z faktem prowadzenia działalności gospodarczej. 

6. Ostateczna wartość i zakres przedmiotu umowy zależeć będzie od bieżących potrzeb. Wobec 

tego Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  

1) zmniejszenia zakresu realizacji umowy przy zachowaniu cen jednostkowych poszczególnych 

elementów rozliczeniowych, określonych przez Wykonawcę w ofercie, 

2) zmiany ilości poszczególnych elementów rozliczeniowych przy zachowaniu cen 

jednostkowych poszczególnych elementów rozliczeniowych, określonych przez Wykonawcę w 

kalkulacji ceny oferty  

7. W sytuacjach określonych w ust 6 Zamawiający pomniejsza kwotę wynagrodzenia określoną w 

ust. 1 o wartość usług niewykonanych. Podstawą wyceny usług niewykonanych będą ceny 

jednostkowe określone w §  5 ust.2 

8. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku 

wystąpienia okoliczności określonych w ust. 7, w tym żądanie realizacji umowy do wysokości 

40% ceny umowy.  

9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne mu wynagrodzenie wyłącznie za należycie, faktycznie 

wykonane usługi. 

§  6 

[Warunki najmu pomieszczeń kuchennych] 

1. Za udostępnienie pomieszczeń kuchennych z wyposażeniem oraz stołówki przeznaczonej do 

prowadzenia działalności gastronomiczno-usługowej przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu czynsz w  wysokości ……………. netto miesięcznie + należny podatek VAT oraz 

koszty zużytych mediów wg wysokości ryczałtowych oraz wskazań liczników w przypadku: 

energii elektrycznej , wody zimnej i ciepłej oraz ścieków  

oraz proporcjonalnie do powierzchni zajmowanych pomieszczeń w przypadku: energii cieplnej i 

podatku od nieruchomości, jako zwrot wydatków eksploatacyjnych szkoły. 

2. Opłaty za zużyte media ustalane będą na koniec danego miesiąca rozliczeniowego i płatne do 

15. każdego miesiąca, na podstawie wystawionego rachunku.  

3. Opłaty z tytułu czynszu płatne do 15. każdego miesiąca, na podstawie faktury VAT 

wystawionej przez Zamawiającego.    

4. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów związanych z wywozem segregowanych 

nieczystości stałych powstałych w wyniku korzystania z pomieszczeń. 
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5. Wykonawca w przypadku wystąpienia uszkodzeń wynajmowanego pomieszczenia lub sprzętu 

wynikających z realizacji umowy zobowiązuje się do ponoszenia kosztów napraw lokalu do 

wartości nieprzekraczającej jednorazowo kwoty 1.000zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 

brutto) oraz kosztów napraw pojedynczych urządzeń stanowiących wyposażenie kuchni i 

stołówki do wartości nieprzekraczającej jednorazowo kwoty 1.000 zł brutto (słownie: jeden 

tysiąc złotych 00/100). Naprawy zostaną wykonane przez podmiot wskazany przez Dyrektora 

Szkoły Podstawowej w nr 2  Sierakowicach. 

6. Wykaz sprzętu, który Zamawiający udostępni Wykonawcy został wymieniony we wzorze 

protokołu zdawczo-odbiorczego stanowiącego zał. nr 1 do przedmiotowej umowy. 

§ 7 

[Zasady rozliczeń i płatności za wykonanie przedmiotu umowy] 

1. Zamawiający rozlicza się z Wykonawcą za realizację przedmiotu umowy na podstawie cen 

jednostkowych podanych w § 5 ust.2 niniejszej umowy oraz faktycznie zrealizowanego w 

rozliczanym miesiącu zakresu usługi.  

2. Wykonawca wystawia fakturę VAT do 10. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni i 

niezwłocznie składa ją w siedzibie Zamawiającego. 

3. Zapłata faktur, o których mowa w ust. 9 pkt 1 i 2 regulowana jest przelewem w terminie 

………………….. dni od daty jej otrzymania, po jej zaakceptowaniu przez koordynatora.  

4. Zapłata faktur, o których mowa w ust. 9 pkt 3 regulowana jest przelewem w terminie 

………………….. dni od daty jej otrzymania, po jej zaakceptowaniu przez dyrektora placówki, szkoły, 

żłobka i przedszkola niepublicznego. 

5. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. W przypadku zwłoki w płatnościach Wykonawca może żądać odsetek ustawowych za każdy 

dzień zwłoki.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z 

tytułu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i kar umownych.  

8. W przypadku, gdy w danym miesiącu kalendarzowym przedmiot umowy lub jego jakakolwiek 

część, nie będą realizowane w wymiarze całego miesiąca wynagrodzenie za dany miesiąc 

zostanie obliczone za faktycznie wykonane usługi.  

9. Wykonawca wystawi faktury VAT odrębnie:  

1) dla Gminy Sierakowice, której płatnikiem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Sierakowicach dla zmówienia objętego rządowym programem „Pomoc Państwa  w Zakresie 

Dożywiania” , 

2) dla Gminy Sierakowice dla zamówienia związanego z wpłatami dokonanymi przez rodziców 

dzieci, które uczęszczają do przedszkoli, szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, 

punktu przedszkolnego dla których Gmina Sierakowice jest organem prowadzącym, której 

płatnikiem jest Zespół Ekonomiczno -Administracyjnego Szkół w Sierakowicach 
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10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej sporządza listy uczniów i osób dorosłych kwalifikujących 

się do dożywiania w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” i przekazuje 

je szkołom, które na tej podstawie składają Wykonawcy zamówienie.  

11. Dyrektorzy szkół, przedszkoli o których mowa w ust. 11 pkt. 2 sporządzają i przekazują 

Wykonawcy oraz ZEAS ilościowe zestawienie wydanych posiłków dzieciom i uczniom, natomiast 

do GOPS ilościowe zestawienie wydanych posiłków dzieciom, uczniom i osobom dorosłym 

wskazanym przez GOPS do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. 

Wykonawca na tej podstawie wystawia fakturę z wyszczególnieniem szkół oraz obciąża 

należnością Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz poszczególne jednostki niepubliczne 

najpóźniej do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu  rozliczeniowym.  

12. W miesiącu grudniu dyrektorzy szkół przedkładają powyższe listy Wykonawcy najpóźniej do 24. 

grudnia, natomiast Wykonawca wystawia faktury najpóźniej do 27. grudnia.  

13. Okresem rozliczeniowym jest okres miesięczny. 

14. Za usługi świadczone w okresie obowiązywania umowy  wynagrodzenie Wykonawcy będzie 

płatne w terminie do ……………. dni licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury 

łącznie z dokumentami rozliczeniowymi Zamawiającemu. 

 

§ 8 

[Osoby upoważnione do wykonywania postanowień umowy]  

1. Osobą upoważnioną do dokonywania bieżących uzgodnień dotyczących realizacji przedmiotu 

umowy ze strony Zamawiającego oraz kontroli świadczonych usług zwaną dalej koordynatorem 

jest: Jacek Mazur oraz Ryszard Klajn lub osoby zastępujące. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy, działającym w jego imieniu i na jego rzecz, koordynującym 

realizację przedmiotu umowy jest: Jacek Mazur oraz Ryszard Klajn. 

§ 9 

[Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ] 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy 

(ZNWU) w wysokości ………………. zł. 

2. Zamawiający zwraca wniesione ZNWU jednorazowo w ciągu 30 dni od daty zakończenia 

obowiązywania niniejszej umowy i uznania, że przedmiot umowy został wykonany należycie. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia z wniesionego ZNWU ewentualnych roszczeń 

z tytułu szkód i kar umownych. 

4. W przypadku nienależytego wykonania umowy ZNWU wraz z powstałymi odsetkami będzie 

wykorzystania do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy. 

§ 10 

/Podwykonawstwo/ 
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1. Zakres prac, który będzie wykonywał Podwykonawca/Podwykonawcy określony jest w ofercie 

Wykonawcy. Wykonawca zapewnia przy tym, że w realizacji prac, o których mowa powyżej uczestniczyć 

będą wyłącznie osoby posiadające niezbędne do wykonania umowy uprawnienia wymagane przepisami 

prawa. Za działania i zaniechania Podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za działania i 

zaniechania własne. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

3. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom w 

przypadku, gdy wykonawca uchyli się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom. 

4. Jako uchylenie się od obowiązku zapłaty przez wykonawcę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom uznane będzie brak przedłożenia w wymaganym terminie oświadczeń 

podwykonawców o dokonanej zapłacie wynagrodzenia. 

5. Kwota wynagrodzeń wypłaconych przez zamawiającego bezpośrednio podwykonawcom zostanie 

potrącona z wynagrodzenia przysługującego wykonawcy. 

§  11 

[Odstąpienie od umowy] 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o wystąpieniu jednej z następujących okoliczności:  

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania niniejszej umowy. W 

takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia  należnego mu z tytułu 

faktycznego wykonania części umowy, 

2) gdy została ogłoszona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy lub wykreślenie go z rejestru, 

3) gdy został wydany nakaz zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania niniejszej umowy,  

4) gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: 

a) Wykonawca mimo pisemnego wezwania zamawiającego, opóźnia się z realizacją 

przedmiotu umowy co najmniej 3 dni, 

b) Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy lub przerwał jego realizację 

i nie realizuje go bez uzasadnionej przyczyny, przez okres co najmniej 3 dni, mimo 

wezwania Zamawiającego, 

c) wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z umową lub nienależycie 

wykonuje swoje zobowiązanie umowne,  

d) 3 negatywne kontrole wskażą, iż posiłki podawane dzieciom nie spełniają warunków 

określonych w SIWZ i przepisach odrębnych  

2. Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust.1 nie stanowi podstawy 

dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.  
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§ 12 

/Kary umowne/ 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania, na niżej opisanych zasadach. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu skierowanym do 

Wykonawcy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w §  5 ust.1, 

2) w przypadku opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w 

pisemnym wezwaniu, o którym mowa w ust.1 pkt 1, Zamawiający może zlecieć 

wykonanie zaległej czynności przedmiotu umowy innemu Wykonawcy na koszt 

Wykonawcy i dodatkowo obciążyć Wykonawcę karą umowną zgodnie z ust.1 pkt 1, 

licząc do dnia zlecenia wykonania zaległych prac innemu podmiotowi, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części umowy, lecz nie więcej niż 10% 

wynagrodzenia brutto określonego w §  5 ust.1. 

4) w przypadku nie przedłożenia kopii umowy o podwykonawstwo, o której mowa w §  10 

ust. 2 niniejszej umowy, w wymaganym terminie wykonawca zapłaci 100 zł kary za 

każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu kopii umowy o podwykonawstwo, 

5) za niedotrzymanie terminów dostarczenia wykazów, o których mowa w § 4 ust. 6 i ust. 

7 niniejszej umowy, wykonawca zapłaci 100 zł (słownie: sto złotych) za każdy dzień 

opóźnienia. 

3. Za odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % 

wynagrodzenia wymienionego w §  5 ust. 1 niniejszej umowy , z wyjątkiem okoliczności 

określonych w §  7 ust. 1, w których kara umowna nie przysługuje. 

4. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

 

§ 13 

/Dopuszczalna zmiana postanowień umowy/ 

1. Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje 

możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy.  

2. Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej (w formie aneksu) pod 

rygorem nieważności, przy czym zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy są możliwe jedynie zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) i są 

one możliwe w zakresie: 
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a) zaistnienia po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego 

warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej lub 

wymiaru sprawiedliwości, które uniemożliwiają zgodne z prawem wykonywanie zobowiązań 

umownych,  

• o charakterze niezależnym od stron, 

• którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, 

• którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu 

należytej staranności, 

• której nie można przypisać drugiej stronie; 

Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i 

inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne,  nagłe 

przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, 

b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, norm w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, 

c) działania organów administracji publicznej, organów władzy lub wymiaru sprawiedliwości, 

które uniemożliwiają zgodne z prawem wykonywanie zobowiązań umownych, 

d) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność 

prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, 

skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z SIWZ, 

3. Zmiany umowy dotyczyć mogą: 

a) ceny w zakresie wynikającym ze zmiany stawki podatku od towarów i usług [VAT] 

wynikającej ze zmiany przepisów powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej. Zmiana taka może być wprowadzona po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia 

nowych stawek podatku VAT, 

b) wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w sytuacji ograniczenia ilości faktycznie wykonywanej 

usługi, 

c) zmiany podwykonawców zaangażowanych w realizację zamówienia, 

4. Zmiany zapisów umowy, które nie odnoszą się do treści oferty nie wymagają pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności. Za zmiany takie uważa się : 

1) zmianę koordynatora ze strony Zamawiającego, 

2) zmianę rachunku bankowego, 

3) zmiany adresowe, 

5. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania 

zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2. 

6. . Zamawiający dopuszcza zmiany poszczególnych zestawów posiłków w ramach obowiązujących  

jadłospisów w porozumieniu i za zgodą Zamawiającego, pod warunkiem zachowania wartości 

jakościowych i  energetycznych dla poszczególnych posiłków. Zamawiający dopuszcza również zmiany w 

zakresie  harmonogramu dostarczania posiłków do poszczególnych szkół, przedszkoli i placówek 

oświatowych porozumieniu i za zgodą Zamawiającego.  
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§  14 

[Cesja praw i obowiązków] 

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego skutecznie dokonać przeniesienia praw i obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy. 

§ 15 

[Rozstrzyganie sporów i regulacje prawne] 

1. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny, właściwy 

miejscowo dla Zamawiającego. 

2. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do zakresu usług opisanych w umowie 

oraz zakresu obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następującą 

kolejność ważności n/w dokumentów: 

1) umowa, 

2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

3) oferta przetargowa, 

Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 2 pkt. 2) – 3) stanowią integralną część umowy. 

3. Strony zgodnie stwierdzają, iż postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

zostały wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

ustawy prawo zamówień publicznych. 

§ 16 

                          [Ilość egzemplarzy umowy] 

Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egz. 

otrzymuje Wykonawca, a trzy egz. otrzymuje Zamawiający. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 


