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Załącznik 

do Ogłoszenia o zamówieniu  

                                                                                                                                                 na usługi społeczne 

                                                                                                                                                          z dnia 27  października 2020  r. 

 

 

 
 

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA 
(IWZ) 

NA USŁUGI SPOŁECZNE 

 

 

 

WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU XIV DO DYREKTYWY 2014/24/UE, 

O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ WYRAŻONA W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ 

750 000 EURO 

 

 

„Przygotowywanie, porcjowanie, dostarczanie i wydawanie obiadów                        

dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej                                                   

Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy ” 
 

 

 

w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o  

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) 
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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Miasto Stołeczne Warszawa z siedzibą pod adresem: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, 

reprezentowane przez działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta                              

m.st. Warszawy, Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy                            

m.st. Warszawy, adres: ul. Czereśniowa 35, 02 - 457 Warszawa, woj. mazowieckie,                                 

tel. 22 863-98-37 wew. 124, fax: 22 863-98-37 wew. 110, www.opswlochy.waw.pl,                                    

e-mail:kancelaria@opswlochy.waw.pl 
 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORAZ GENERALNE ZASADY 

UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU 
2.1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia, zwanego dalej „Zamówieniem”, 

prowadzone jest w trybie zamówienia na usługę społeczną w oparciu o art. 138o 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843 ze zm.), zwanej dalej „uPzp”, Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne, 

zwanego dalej ,,Ogłoszeniem” oraz niniejszych Istotnych Warunków Zamówienia, 

zwanych dalej „IWZ”. 
2.2. Wartość Zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 138g 

ust.1 pkt 1 uPzp. 
2.3. Do niniejszego postępowania, zwanego dalej ,,Postępowaniem”, mają zastosowanie 

przepisy art. 138o ust. 2 - 4 uPzp, a w pozostałym zakresie - Ogłoszenie                                   

i postanowienia IWZ. 

2.4. Zamawiający udziela Zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny                                      

i niedyskryminujący. 

2.5. Ofertę w Postępowaniu może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty występujące 

wspólnie o ile spełniają warunki określone w IWZ. 

2.6. W przypadku złożenia przez Wykonawców oferty wspólnej, Wykonawcy ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania                               

ich w Postępowaniu i do zawarcia Umowy w sprawie udzielenia Zamówienia; 

pełnomocnictwo - oryginał lub poświadczona notarialnie kopia - musi być załączone 

do oferty Wykonawcy. 
2.7. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

Zamówienia zgodnie z art. 366 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny                     

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.). 
2.8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, 

warunki udziału w postępowaniu w zakresie warunków określonych w pkt. 5.1 IWZ 

musi spełniać/wykazać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy 

łącznie. 
2.9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, do 

oferty tych Wykonawców należy dołączyć wszystkie dokumenty i oświadczenia 

wskazane w pkt 6.1 ppkt 2 IWZ, dotyczące osobno każdego z Wykonawców 

składających wspólną ofertę. 
 

3. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 
3.1. Przedmiotem Zamówienia, jest świadczenie usług w zakresie zbiorowego żywienia 

polegających na: 

1) przygotowywaniu i porcjowaniu gorących posiłków w postaci dwudaniowych 

obiadów dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy                 

http://www.opswlochy.waw.pl/
mailto:kancelaria@opswlochy.waw.pl
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m.st. Warszawy (- dalej ,,Ośrodek”), wykonanych z produktów zapewnionych 

przez Wykonawcę ( - dalej ,,Obiady”) oraz prowadzenie stołówki przystosowanej 

do wydawania Obiadów podopiecznym Ośrodka uprawnionym do Obiadów (- dalej 

,,Osoby Uprawnione); 

2) dostarczaniu Obiadów w zakresie wskazanym w Zamówieniu - do dwóch (2) 

siedzib Dziennych Domów Pomocy (- dalej „DDP”), prowadzonych przez 

Zamawiającego, zlokalizowanych pod adresami wskazanymi w Zamówieniu; 
3) dostarczaniu Obiadów w zakresie wskazanym w Zamówieniu - do stołówki 

Wykonawcy (- dalej ,,Stołówka”) oraz wydawaniu Obiadów w Stołówce, w tym:   

     a) wydawaniu części Obiadów w zakresie wskazanym w Zamówieniu - Osobom  

         Uprawnionym w Stołówce, 

     b) wydawaniu części Obiadów w zakresie wskazanym w Zamówieniu - osobom 

upoważnionym przez Osoby Uprawnione do odbioru Obiadów na wynos dla 

Osób Uprawnionych (- dalej ,,Osoby Upoważnione”) - w odpowiednich 

opakowaniach, zabezpieczonych we własnym zakresie przez Wykonawcę.  

3.2. Zamówienie objęte jest kodami CPV: 
1) 55.32.10.00-6 - Usługi przygotowywania posiłków; 

2) 55.52.00.00-1 - Usługi dostarczania posiłków; 

3) 55.32.00.00 9  - Usługi podawania posiłków.  

     3.3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Zamówienia zgodnie z wymogami                 

w zakresie żywności i zbiorowego żywienia oraz sanitarnymi, wynikającymi                              

z obowiązujących przepisów, w tym w szczególności z przepisów ustawy z dnia 25 

sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1252 ze 

zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, z zastrzeżeniem, że Obiady 

powinny być zawsze gorące, smaczne, kaloryczne, zdrowe, urozmaicone oraz 

estetycznie podane/zapakowane. 

3.4. Wykonanie Zamówienia w zakresie opisanym w pkt 3.1. ppkt 1 i 2 (DDP-y)                   

- następuje we wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt, przez 

cały okres realizacji Zamówienia, w ilości Obiadów w danym dniu wskazanej przez 

Zamawiającego telefonicznie poprzedniego dnia do godziny 14:30. 

3.5. Wykonanie Zamówienia, w zakresie opisanym w pkt 3.1. ppkt 1 i 3 (Stołówka) - 

następuje we wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem niedziel i świąt, przez cały okres 

realizacji Zamówienia. 
3.6. Łączna szacunkowa dzienna ilość Obiadów dostarczanych/wydawanych przez 

Wykonawcę  w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 30 listopada 2022 r. na warunkach 

określonych w Zamówieniu, wynosi: 

1) w DDP - ach i w Stołówce - w dniach: od poniedziałku do piątku - ok. 115  

Obiadów; 

            2) w Stołówce  - w soboty - ok. 60 Obiadów.   

       z zastrzeżeniem pkt. 3.16. 
3.7. Obiady w zakresie opisanym w pkt 3.1. ppkt 1 w związku ppkt 2 (DDP-y), powinny 

być skomponowane w następujących proporcjach: 
1) 4  x  w tygodniu Obiady mięsne; 
2) 1  x  w tygodniu  (piątek) Obiad bezmięsny. 

3.8. Obiady w zakresie opisanym w pkt 3.1. ppkt 1 w związku z ppkt 3 (Stołówka), 

powinny być skomponowane  w następujących proporcjach: 
1) 5  x  w tygodniu Obiady mięsne; 
2) 1  x  w tygodniu  (piątek) Obiad bezmięsny. 
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3.9. Obiad powinien być przygotowany według zasad racjonalnego żywienia i składać się 

każdorazowo z dwóch (2) dań, w tym: 
1) I dania  - zupy z pieczywem; 

2) II dania - wieloskładnikowego wraz z kompotem/napojem lub owocami. 

3.10. Każdy Obiad powinien zawierać produkt będący źródłem białka zwierzęcego (mięso 

wieprzowe, wołowe, drób, ryby lub nabiał) uzupełniony o produkty będące źródłem 

białka roślinnego (jarzyny, surówki, sałatki, owoce) oraz ziemniaki (zamiennie: 

kaszę, ryż, makaron). 

3.11. Wykonawca zobowiązany jest do komponowania jadłospisów w sposób 

zapewniający zachowanie kaloryczności Obiadów z zastrzeżeniem, że wartość 

kaloryczna Obiadu powinna być zgodna z normami obiadowymi oraz uwzględniać 

rację pokarmową dla osób powyżej 40 roku życia, tj. ok. 1200 kcal, przy zachowaniu 

następującej gramatury zestawu obiadowego: 
1) Obiad mięsny (mięso wieprzowe, wołowe, drób, ryby):          

a) zupa - 0,5  l, 
b) pieczywo  -  20 dkg, 
c) mięso - 15 dkg, 
d)  ziemniaki (3 x w tygodniu), kasza, ryż, makaron (zamiennie w pozostałe dni)   
    -  30 dkg, 
e) surówka -  15 dkg, 
f) kompot -  200 ml (3 x w tygodniu), 
g) napój - 200 ml ( do 3 x w tygodniu), 
h) owoc - w przypadku suchego prowiantu; 

2) Obiad bezmięsny:    
a)  zupa - 0,5  l, 
b) pieczywo  -  20 dkg, 
c) np. pierogi, naleśniki, krokiety lub inne potrawy bezmięsne - 30 dkg, 
d) kompot -  200 ml (3 x w tygodniu), 
e) napój - 200 ml (do 3 x w tygodniu), 
f) owoc - w przypadku suchego prowiantu. 

3.12.  Gramatura opisana w pkt. 3.11. obejmuje gramaturę obowiązującą w chwili wydania 

Obiadu (waga gotowego/wydanego Obiadu, w tym jego poszczególnych 

składników). 
3.13. Przedmiot Zamówienia nie obejmuje Obiadów „regeneracyjnych” w rozumieniu 

właściwych przepisów. 
3.14. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania Obiadów przygotowywanych ze 

świeżych produktów, zakazane jest wykorzystywanie do przygotowywania 

Obiadów  w całości lub w części z produktów składających się na Obiad z dnia 

poprzedniego/z dni poprzednich. 
3.14.1 Wykonawca zobowiązuje się do wyeliminowania z użycia w ramach wykonywania 

zamówienia jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, 

słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw 

sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi 

produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi               

z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995. 
3.15. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania Zamawiającemu Obiadów na 

następujących warunkach: 
1)  część Obiadów, o których mowa pkt w 3.1. ppkt  2 (Obiady dostarczane do 
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DDP - ów) - w ilości ok. 55 Obiadów dziennie - Wykonawca dostarcza                         

przez 5 dni w każdym tygodniu - w dniach od poniedziałku do piątku                          

- w odpowiednich opakowaniach (np. termosach), dostosowanych zgodnie                      

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami do przechowywania                                  

i transportu/przewozu żywności - zabezpieczonych we własnym zakresie przez 

Wykonawcę, z uwzględnieniem następujących godzin dostarczenia Obiadów                  

i następujących adresów dostawy: 
a) ul. Robotnicza 15, Warszawa - godzina 11:30 – ok. 30 Obiadów dziennie, 
b) ul. Potrzebna 10, Warszawa - godzina 11:45 – ok. 25 Obiadów dziennie; 

 2) część Obiadów, o których mowa w pkt 3.1. ppkt 3 lit. a i b (Obiady  

                       Wydawane w Stołówce) - w ilości 60 Obiadów dziennie,  w tym:  

    a) w ilości ok. 35 Obiadów dziennie (Obiady spożywane w Stołówce)                              

- Wykonawca dostarcza i wydaje osobom Uprawnionym, spożywającym 

Obiady w Stołówce, legitymującym się imienną Kartą obiadową, wydaną przez 

Zamawiającego, w godz. 12:00 - 15:30, przez 6 dni w każdym tygodniu                   

- w dniach od poniedziałku do soboty, oraz 
b) w ilości ok. 25 Obiadów dziennie (Obiady wydawane w Stołówce na wynos)                 

– Wykonawca dostarcza i wydaje osobom Upoważnionym (każdy Obiad 

oddzielnie) w oddzielnych - jednorazowych i atestowanych opakowaniach, 

zabezpieczonych we własnym zakresie przez Wykonawcę (pojemniki                          

i naczynia), zamykanych w sposób uniemożliwiający wysypanie/wylanie ich 

zawartości, pieczywo opakowane w jednorazową torebkę, z zastrzeżeniem, że 

wyżej opisane opakowania, pojemniki, torebki nie mogą być wykonane                           

z poliolefinowych tworzyw sztucznych, celem dostarczania tych Obiadów do 

miejsca zamieszkania osób Uprawnionych  

     w godz. 12:00 - 15:30, przez 6 dni w każdym tygodniu - w dniach                           

od poniedziałku do soboty, z zastrzeżeniem pkt 3.16.  

3.16. W okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 30 listopada 2022 r. Zamawiający może 

zmienić – ograniczyć ilość Obiadów wydawanych w Stołówce – wyłącznie do 40 

Obiadów dziennie w zakresie Obiadów przeznaczonych do spożycia w Stołówce przez 

osoby Uprawnione (bez Obiadów na wynos). Zmiana ilości Obiadów w opisanym 

powyżej zakresie nie będzie stanowiła zmiany Zamówienia wymagającej zmiany 

umowy o realizację Zamówienia.   

3.17.W uzasadnionych przypadkach, wynikających z przyczyn organizacyjnych lub 

technicznych - Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego - do 

dostarczenia - jako zamiennika za Obiad - suchego prowiantu, odpowiadającego 

kalorycznie i jakościowo warunkom stawianym Obiadowi. Suchy prowiant dostarczany 

jest na warunkach określonych jak dla dostarczania Obiadów.   

3.18 Zamawiający przyjął, iż w okresie od 01.12.220 r. do 30.11.2022 r. występuje: 
1) 507 dni roboczych, w których Obiady będą dostarczane przez Wykonawcę na  
     warunkach określonych w pkt 3.1. ppkt 2 od poniedziałku do piątku; 

2) 607 dni roboczych, w których Obiady będą dostarczane przez Wykonawcę na 

warunkach określonych w pkt 3.1. ppkt 3 i wydawane w Stołówce od poniedziałku 

do soboty.  
3.19 W celu wykonania Zamówienia w zakresie, o którym mowa w pkt 3.1., Wykonawca 

zobowiązany jest do: 

1) dysponowania lokalem/pomieszczeniem dopuszczonym przez Państwową Inspekcję 

Sanitarną do użytkowania jako zakład produkcyjny służący do przygotowywania 
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posiłków w zakresie zbiorowego żywienia, spełniającym  wymogi  sanitarno                       

- higieniczne, określone odrębnymi przepisami; 

2) środkiem transportu przystosowanym do przewozu żywności (samochód                               

- chłodnia). 

3.20 W celu wykonania Zamówienia w zakresie, o którym mowa w pkt 3.1 ppkt 3, 

Wykonawca zobowiązany jest ponadto do dysponowania Stołówką, tj. lokalem 

przystosowanym do wydawania i konsumpcji posiłków dla co najmniej 35 osób, 

zlokalizowanym na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, odpowiednio 

wyposażonym i spełniającym warunki sanitarno - higieniczne określone odrębnymi 

przepisami,  spełniającym wymagania dla zakładu żywienia zbiorowego w układzie 

zamkniętym. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania tytułu prawnego do 

dysponowania lokalem stanowiącym Stołówkę.  

3.21 . Stołówka powinna być dopuszczona przez Sanepid do wydawania i spożywania  
Posiłków (Obiadów) oraz spełniać co najmniej określony poniżej standard: 
1) powierzchnia przystosowania do konsumpcji dla co najmniej 35 osób; 

2) wyposażenie w WC z umywalką z podstawowymi środkami sanitarnymi, dostępne    

  bezpłatnie dla konsumentów; 

3) wyposażenie w stoliki z miejscami siedzącymi oraz w wieszaki na okrycia  

  wierzchnie; 

4) wyposażenie w wagę umożliwiającą zważenie porcji obiadowej; 
5) warunki do wydawania osobom Upoważnionym Obiadów na wynos. 

3.22 Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia do akceptacji Zamawiającego 

tygodniowego jadłospisu (- dalej ,,jadłospis”) w układzie odpowiednio: 

1) od poniedziałku do piątku - dla potrzeb osób korzystających z Obiadów 

wydawanych w DDP -ach; 

2) od poniedziałku do soboty - dla potrzeb osób korzystających z Obiadów 

wydawanych w Stołówce, 

w terminie najpóźniej do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem terminu realizacji tego 

jadłospisu. Realizacja jadłospisu następuje po jego akceptacji przez Zamawiającego, 

który weryfikuje jadłospis pod kątem jego zgodności z warunkami Zamówienia,                        

z możliwością zmiany przez Wykonawcę kolejności dziennej zestawów obiadowych                

w zakresie danego jadłospisu. 

3.23 Zamawiający dopuszcza możliwość powtarzania jadłospisu po upływie tygodnia od 

zakończenia jego realizacji. 

3.24 Wykonawca zobowiązany jest do transportu Obiadów przy spełnieniu warunków 

określonych obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

3.25 Dokumentowanie wydawania Obiadów:   
3.25.1. Obiady będą wydawane osobom Uprawnionym na podstawie miesięcznej imiennej 

karty obiadowej, zwanej dalej ,,Kartą obiadową”, lub zamiennie ,,Kartą”, okazanej 

przez osobę Uprawnioną wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem 

potwierdzającym tożsamość osoby Uprawnionej, z zastrzeżeniem pkt 3.25.2. 

3.25.2. W przypadku odbioru Obiadu przez osobę Upoważnioną, osoba ta winna posiadać                        

i okazać Kartę obiadową Osoby Uprawnionej oraz pisemne upoważnienie do odbioru 

Obiadu/Obiadów, udzielone przez Osobę Uprawnioną, potwierdzone przez pracownika 

socjalnego Ośrodka wraz z dowodem osobistym lub innym ważnym dokumentem 

potwierdzającym tożsamość Osoby Upoważnionej.  

3.25.3. Za wyjątkiem przypadków określonych w Zamówieniu (pkt. 3.17) - Wykonawca nie 

może wydawać Osobie Uprawnionej i Osobie Upoważnionej: suchego prowiantu, 
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półproduktów oraz równowartości za Obiad w gotówce - w zamian za Obiad 

przysługujący na podstawie Karty obiadowej.  

3.25.4. Wykonawca może wydać Osobie Uprawnionej i Osobie Upoważnionej dla danej Osoby  

Uprawnionej tylko jeden Obiad dziennie na podstawie i według daty widniejącej na 

odcinku kuponu Karty obiadowej.  

3.25.5. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą za wykonanie Zamówienia odbywać 

się będzie jeden raz w miesiącu, po wykonaniu Zamówienia w danym miesiącu, na 

podstawie liczby faktycznie wydanych Obiadów, udokumentowanej przez Wykonawcę 

poprzez przedstawienie Zamawiającemu zrealizowanych kuponów z Kart obiadowych 

(Stołówka), a w przypadku DDP - ów na podstawie oświadczenia Wykonawcy o ilości 

Obiadów wydanych w danym miesiącu w DDP - ach, potwierdzonym przez pracownika 

DDP – u (pracownika Zamawiającego, reprezentującego DDP), przy zachowaniu 

następujących, szczegółowych warunków w zakresie potwierdzania i rozliczania 

wydanych Obiadów w celu rozliczenia i potwierdzenia wysokości miesięcznej 

należności Wykonawcy za wykonanie Zamówienia, w zakresie Obiadów 

wydawanych w Stołówce: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do pobierania od Osób Uprawnionych oraz od Osób 

Upoważnionych zrealizowanych kuponów Kart obiadowych, opatrzonych/ 

     oznaczonych datą dzienną (- dalej ,,Kupony Karty”), wydawanych tym osobom 

przez Zamawiającego według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do IWZ, poprzez 

wycięcie tych Kuponów z Karty obiadowej - zgodnie z datą odpowiadającą dacie 

wydania Obiadu dla posiadacza Karty obiadowej, tj. Osobie Uprawnionej lub Osobie 

Upoważnionej;  

2) Kupony Karty, pobrane od Osób Uprawnionych lub od Osób Upoważnionych, 

stanowią dowód wydania Obiadów w danym dniu i miesiącu oraz stanowić będą 

podstawę rozliczeń z Wykonawcą, z zastrzeżeniem że Wykonawca zobowiązany jest 

dołączyć Kupony Karty pobrane od wyżej wskazanych osób - do miesięcznej 

faktury, wystawionej za wykonanie Zamówienia w danym miesiącu z zastrzeżeniem 

wymogu, że Kupony Karty powinny być uporządkowane w zbiorach Kuponów, 

ułożonych według dat dziennych z danego miesiąca (każdy dzień w oddzielnym 

zbiorze); 

3)  zbiór Kuponów Karty wyciętych z Kart obiadowych według dat dziennych, tworzy 

się poprzez naklejenie Kuponów Karty potwierdzających wydanie Obiadu w danym 

dniu na dokumencie zawierającym opis zbioru, wskazującym jakiego miesiąca 

dotyczy dany zbiór dzienny; niedopuszczalne jest pobieranie przez Wykonawcę od 

Osób Uprawnionych/Upoważnionych - całych  miesięcznych Kart obiadowych,                     

w tym przechowywanie przez Wykonawcę tych Kart. 
3.26 Rozliczenie za wykonanie Zamówienia następować będzie w okresach miesięcznych,                                

z dołu, tj. po wykonaniu Zamówienia w danym miesiącu (po upływie miesiąca 

wykonywania Zamówienia), z uwzględnieniem ilości Obiadów faktycznie wydanych                    

przez Wykonawcę w danym miesiącu. Podstawą zapłaty za wykonanie Zamówienia                     

w danym miesiącu będzie: 
1) w przypadku faktury wystawionej na piśmie - oryginał faktury poprawnie 

wystawionej przez Wykonawcę, doręczonej do siedziby Zamawiającego wraz ze 

zbiorem oryginalnych Kuponów Karty wyciętych z Kart obiadowych, przygotowanym 

według dat dziennych, potwierdzającym ilość Obiadów wydanych w danym miesiącu 

(w danym okresie rozliczeniowym) Osobom Uprawnionym/Upoważnionym                         

w Stołówce oraz oświadczeniem Wykonawcy o ilości Obiadów dostarczonych                     
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w danym miesiącu do DDP-ów, potwierdzonym przez pracownika DDP; 

2) w przypadku ustrukturyzowanej faktury elektronicznej - faktura wprowadzona za 

pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania wraz z odrębnie doręczonym 

do siedziby Zamawiającego zbiorem oryginalnych Kuponów Karty wyciętych z Kart 

obiadowych według dat dziennych, potwierdzającym ilość Obiadów wydanych 

Osobom Uprawnionym/Upoważnionym w danym miesiącu (w danym okresie 

rozliczeniowym) oraz oświadczeniem Wykonawcy o ilości Obiadów dostarczonych                    

w danym miesiącu do DDP -ów, potwierdzonym przez pracownika DDP -u. 

(Zamawiający działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 

usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191) 

zobowiązany jest do przyjmowania faktur elektronicznych, ustrukturyzowanych. 

Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych do Zamawiającego za pośrednictwem platformy). 
3.27 Zamawiający w oparciu o art. 29 ust.3a uPzp wymaga, aby Wykonawca przystępując do 

realizacji Zamówienia zatrudniał przy jego realizacji, w ramach swojego personelu, co 

najmniej jedną osobę na stanowisku Pomocy Kuchennej na podstawie umowy o pracę,      

z wymogiem spełnienia następujących warunków: 
1) umowa o pracę zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy; 

2) wymiar czasu pracy nie mniejszy niż ½ etatu; 

3) wynagrodzenie nie niższe niż wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie art. 2  

ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

obowiązujące w danym roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem warunków określonych 

we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do IWZ. 

3.28 Wykonawca w chwili zawarcia Umowy o wykonanie Zamówienia zobowiązany jest do 

przedstawienia dokumentów potwierdzających zatrudnienie pracownika z zachowaniem 

warunków Zamówienia określonych w pkt. 3.27 wraz z umową o pracę i zakresem 

obowiązków jakie pracownik ten będzie wykonywał przy realizacji Zamówienia; 

Dokumenty jak wyżej powinny być złożone w formie kserokopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
3.29 Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 3.28., powinny być zanonimizowane                     

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracownika, zgodnie z art. 6 ust. 1 

lit. e 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 tych danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracownika). 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, stanowisko i wymiar 

etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 
3.30 Zatrudnienie pracownika, o którym mowa w pkt. 3.27 winno trwać przez cały okres 

obowiązywania umowy o realizację Zamówienia. 
3.31 W przypadku rozwiązania umowy o pracę przed zakończeniem okresu obowiązywania 

umowy na realizację Zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany zatrudnić na to 

miejsce inną osobę z uwzględnieniem zasad, o których mowa w pkt 3.27-3.30                           

i niezwłocznie przekazać Zamawiającemu informację w powyższym zakresie wraz                                    

z wymaganą pełną dokumentacją dotyczącą nowego pracownika. 
3.32 Wykonawca zobowiązany jest realizować Zamówienie na zasadach i na warunkach 

opisanych we wzorze Umowy, stanowiącym załącznik Nr 4 do IWZ. 
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3.33 Zamawiający zastrzega obowiązek samodzielnego wykonania Zamówienia przez 

Wykonawcę, w zakresie obejmującym pkt. 3.1 ppkt 1 IWZ. 
3.34 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa                     

w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp. 

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

4.1. Umowa o udzielenie Zamówienia zawarta zostanie na czas określony. 

4.2. Zamówienie będzie realizowane w okresie od 01.12.2020 r. do 30.11.2022 r. 
 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

5.1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki: 

1) posiadają opłaconą polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej                                     

w zakresie prowadzonej przez niego działalności na kwotę nie mniejszą niż 

200.000,00 zł. (opłacona polisa), a w przypadku jej braku - inny dokument 

potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej                  

w zakresie prowadzonej przez niego działalności na kwotę nie mniejszą niż 

200.000,00 zł; 

2) posiadają doświadczenie zawodowe, z zastrzeżeniem, że warunek ten zostanie 

uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w formie oświadczenia złożonego 

przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku Nr 2 do IWZ, że                  

w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał z należytą 

starannością, co najmniej dwa zamówienia o podobnym charakterze i wielkości 

każdego z nich z Zamówieniem objętym niniejszym postępowaniem, z zastrzeżeniem, 

że za wartość porównywalną uznawana będzie przez Zamawiającego wartość każdej 

usługi nie mniejsza niż 50% wielkości Zamówienia i jednocześnie przedłoży wraz                 

z ofertą dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie; 

3) posiadają lokal dopuszczony przez Państwową Inspekcję Sanitarną do 

użytkowania jako zakład produkcyjny służący do przygotowywania posiłków                

w zakresie zbiorowego żywienia, spełniający wymogi  sanitarno - higieniczne 

określone odrębnymi przepisami;  
4) posiadają lokal gastronomiczny (Stołówkę) przystosowany do wydawania                        

i spożywania posiłków, spełniający wymagania dla zakładu żywienia zbiorowego                  

w układzie zamkniętym wraz z tytułem prawnym do dysponowania tym lokalem; 

5) dysponują pojazdem przystosowanym do przewozu żywności zgodnie                             

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

5.2. Zamawiający ustala, że najpierw dokona oceny wszystkich ofert Wykonawców,                        

a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega 

wykluczeniu.  
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6. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY SKŁADAJĄC OFERTĘ 

6.1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty                           

i oświadczenia: 

1) Wypełniony Formularz Oferty o treści zgodnej z określoną we wzorze Oferty 

stanowiącym Załącznik Nr 1 do IWZ; 

2) pełnomocnictwo - jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, określające zakres 

umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy                     

– oryginał lub kopia (odpis) poświadczona notarialnie; 

3) aktualny wypis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji                               

o Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert; 

4) na potwierdzenie warunku określonego w pkt 5.1 ppkt 1 IWZ  - Wykonawca składa 

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku - inny dokument potwierdzający, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej przez niego działalności na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł. 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów 

dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, 

może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza 

spełnienie warunku określonego niniejszym ppkt 4; 

5) na potwierdzenie warunku określonego w pkt 5.1 ppkt 2 IWZ - Wykonawca składa 

oświadczenie zgodnie ze wzorem oświadczenia, stanowiącym Załącznik Nr 2 do 

IWZ - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których usługi te zostały wykonane wraz z dowodami potwierdzającymi, że usługi                    

te zostały wykonane lub są  wykonywane należycie. 

Dowodami na spełnienie warunku w powyższym zakresie są: 

a) referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego 

usługi były Wykonywane lub są wykonywane; 

b) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów,  o których mowa 

pod lit. a), 

z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy, Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego 

usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 5.1 ppkt 2 IWZ, zostały wcześniej 

wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania wyżej wskazanych 

dowodów (dokumentów, oświadczeń); 

6) na potwierdzenie warunku określonego w pkt 5.1 ppkt  3 - 5 Wykonawca składa 

oświadczenie zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik Nr 3 do IWZ.  

 

7. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE 

SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

7.1. W Postępowaniu  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa 

się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1041), osobiście, za 

pośrednictwem posłańca/kuriera, faxu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2012 r.                                                



Warszawa, dnia 27 października 2020 r. 

ZAG.261.1.2020 

11 

 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344)                                     

z uwzględnieniem wymogów określonych w ppkt 7.2. – 7.7.  

7.2. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami 

jest: 

1) Magdalena Tobiasz - w zakresie spraw proceduralnych, tel. 22 8639837 w. 124,  

fax: 22 863-98-37 w. 110, email: mtobiasz@opswlochy.waw.pl;  

2) Grażyna Jenny-Eibel - zakresie spraw merytorycznych, tel. 22 8639837 w. 103,  

fax: 22 863-98-37 w. 110, email: gjenny@opswlochy.waw.pl  

7.3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez   

Wykonawcę:  

1) w formie pisemnej - winny być przekazywane na adres: Ośrodek Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, ul. Czereśniowa 35, 02-457 

Warszawa; 

2) drogą elektroniczną - winny być przekazywane na adres e-mailowy   

Zamawiającego: dzialadministracyjny@opswlochy.waw.pl;  

3) faksem - winny być przekazywane na nr faksu: 22 8639837 w. 110. 

7.4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, o których mowa w pkt. 7.3. w rozumieniu ustawy                    

o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej Strony 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

7.5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający 

oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną,                    

z zastrzeżeniem, że: 

1) oferty pod rygorem nieważności muszą być złożone w oryginale w formie 

pisemnej; 

2) oświadczenia, o których mowa w IWZ dotyczące Wykonawcy oraz wyjaśnienia 

muszą być złożone w formie pisemnej w oryginale; 

3) dokumenty, o których mowa w IWZ i oświadczenia, o których mowa w ppkt 2, 

muszą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za 

zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem dotyczącym pełnomocnictwa; 

4) poświadczenia za zgodność z oryginałem następują w formie pisemnej                     

w oryginale. 

7.6. We wszelkiej korespondencji dotyczącej Postępowania zaleca się wskazać znak 

sprawy Postępowania nadany przez  Zamawiającego lub nazwę zamówienia nadaną 

przez Zamawiającego. Znak sprawy nadany przez Zamawiającego to:                                 

ZAG.261.1.2020. 

7.7. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez 

Wykonawcę wymogów określonych w pkt 7.1-7.6. Wszelkie skutki w powyższym 

zakresie ponosi Wykonawca. 

 

8. WADIUM 

Zamawiający nie żąda wpłaty wadium przez Wykonawców. 

 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania                     

z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

mailto:mtobiasz@opswlochy.waw.pl
mailto:gjenny@opswlochy.waw.pl
mailto:dzialadministracyjny@opswlochy.waw.pl
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10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

10.1. Każdy Wykonawca może złożyć w postępowaniu tylko jedną ofertę. Złożenie 

większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty 

wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego 

Wykonawcę. 
10.2. Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert wariantowych. 
10.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
10.4. Ofertę stanowi wypełniony Formularz Oferty składany wg wzoru określonego                  

w Załączniku Nr 1 do IWZ wraz z: 

1) dokumentami i oświadczeniami, wskazanymi w pkt 6 IWZ; 
2) dokumentami, z których wynika prawo do złożenia/podpisania oferty 

względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba 

że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych                    

i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych                       

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346 ze 

zm.); 

3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - w przypadku, gdy 

Wykonawca działa przez Pełnomocnika; 
4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

Zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, udzielone odrębnym 

dokumentem lub umową o współdziałaniu (z której będzie wynikać to 

pełnomocnictwo). 

10.5. Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagane w Postępowaniu muszą spełniać 

następujące wymogi: 

1) oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy 

pisemnej pod rygorem nieważności; 

2) formularz Oferty i wszystkie załączone do niej dokumenty sporządzone przez 

Wykonawcę (również te złożone wg wzorów stanowiących załączniki do IWZ) 

muszą być podpisane; za podpisane dokumentu uznaje się własnoręczny 

podpis z pieczątką imienną, z zastrzeżeniem pkt 10.7 przez osobę (osoby) 

upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie                      

z warunkami reprezentacji Wykonawcy, określonymi w dokumencie 

rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej 

Wykonawcy; 

3) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być 

załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby 

uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 

4) pozostałe nie wymienione w pkt 1-3 dokumenty i oświadczenia muszą być 

sporządzone w języku polskim, a w przypadku dokumentów składanych                   

w języku obcym muszą byś składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, 

oryginał tłumaczenia lub kopia tłumaczenia poświadczona za zgodność                          

z oryginałem przez Wykonawcę; 

5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

Zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio danego 

Wykonawcy są poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego 

Wykonawcę, którego dotyczą te dokumenty; 
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6) poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie muszą być 

parafowane wyłącznie przez osobę podpisującą Ofertę; 

7) Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający 

określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do IWZ, 

powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu 

kolumn i wierszy. 

10.6. Zaleca się ponumerowanie stron oferty wraz z załącznikami oraz połączenie                     

w sposób trwały wszystkich kart oferty i załączników. 

10.7. We wszystkich przypadkach, gdzie w IWZ jest mowa o pieczątkach, Zamawiający 

dopuszcza złożenie czytelnego podpisu wraz z podaniem treści o treści pieczęci, 

np. nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej. 

10.8. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być one 

udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być one oznaczone 

klauzulą: INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA                            

W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 1993 R.               

O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 

ze zm.) i dołączone odrębnie do oferty, lecz w tym samym opakowaniu co oferta. 

10.9. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do 

oferty pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w niej informacji. 

Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych                        

w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. że zastrzeżona 

informacja: 

1) ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa; 

2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej; 

3)  podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

10.10. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia,              

o którym mowa w pkt 10.9, będzie traktowane przez Zamawiającego jako 

bezskuteczne ze względu  na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych 

działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji. 

10.11. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym 

odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie                          

powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane 

następująco: „Oferta na: „Przygotowywanie, porcjowanie, dostarczanie                               

i wydawanie Obiadów dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej                                                   

Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy”, SPRAWA: ZAG.261.1.2020 NIE 

OTWIERAĆ PRZED TERMINEM SKŁADANIA OFERT,                                      

tj. 10 listopada 2020 r. godz.: 9:00”. 

10.12. W przypadku braku wyżej wskazanego oznaczenia/opisu na opakowaniu oferty,  

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, w tym negatywne, 

mogące wyniknąć z powodu braku opisu i zabezpieczenia Oferty określonego                        

w pkt 7.7. 
10.13. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany 

do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach 

lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod 

rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia 

powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać 
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odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

10.14. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do wyjaśnień lub 

uzupełnień złożonej ofert oraz załączonych do niej dokumentów. 

10.15. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy: 

1) który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w pkt.5 IWZ; 

2)  oferta jest nie zgodna z wymaganiami określonymi w IWZ; 

3)  który pomimo wezwania do uzupełnienia w terminie wskazanym w wezwaniu, 

nie złożył dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu lub 

innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania; 

4) oferta zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można 

poprawić na zasadach określonych w pkt.15.2 IWZ; 

5) oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym 

miejscu. 

 

11. KOSZT PRZYGOTOWNIA OFERTY 
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty                          

a Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w Postępowaniu. 
 

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
12.1. Wykonawca określa cenę realizacji Zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu   

Oferty, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do IWZ, łącznej 

ceny ofertowej brutto za realizację całości Zamówienia, zgodnie z poniższym 

opisem. 

12.2. Cenę Oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca 

wszystkie koszty niezbędne do wykonania Zamówienia. Cena jednostkowa 

określona przez Wykonawcę w Ofercie jest obowiązująca w okresie ważności 

umowy o wykonanie Zamówienia i nie będzie ulegać zmianie. 

12.3. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku oraz musi być podana cyfrowo i słownie. 
12.4. Wykonawca powinien podać w Ofercie także jednostkową cenę brutto jednego 

Obiadu, którą należy podać (wpisać) w formularzu Oferty, w pkt III, wraz ze 

stawką i kwotą podatku od towarów i usług (VAT) w ppkt 1 oraz ceną netto za 

jeden Obiad w ppkt 2. 

12.5. W pkt II ppkt 2 formularza Oferty Wykonawca powinien podać łączną oferowaną 

cenę brutto za wykonanie Zamówienia, obliczając ją w następujący sposób: 

jednostkowa cena brutto za jeden Obiad określona w pkt II ppkt 1 formularza 

Oferty x 55 Obiadów dziennie x 507 dni roboczych + jednostkowa cena brutto za 

jeden Obiad x 60 Obiadów dziennie x 607 dni, wraz ze stawką i kwotą podatku od 

towarów i usług (VAT) w ppkt 1.1) i łączną oferowaną cenę netto za wykonanie 

Zamówienia, którą należy wpisać w formularzu Oferty w ppkt 1.2). 

12.6. Stawka podatku VAT musi być określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.               

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.). 

12.7. Cenę Oferty należy obliczyć jako cenę, określoną na podstawie  jednostkowej ceny 

brutto za jeden Obiad, uwzględniającej zakres Zamówienia określony w IWZ oraz 

wszelkie koszty związane z realizacją Zamówienia jak też ewentualne ryzyko 

wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania 

Oferty na realizację Zamówienia. 
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13. MIEJSCE  ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA  OFERT 
13.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć                          

w terminie do dnia 10 listopada 2020 r. do godz. 9:00 w siedzibie 

Zamawiającego, tj. w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy                           

m.st. Warszawy, pod adresem: ul. Czereśniowa 35,  02-457 Warszawa                                     

- w Kancelarii (II piętro - pok. nr 13). 
13.2. Jeżeli oferta Wykonawcy nie będzie oznaczona w wymagany sposób, Zamawiający 

nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieterminowe złożenie (doręczenie) Oferty. 

Zamawiający  nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe złożenie Oferty                    

w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie dostarczona w wymaganym 

terminie do wskazanego pokoju.  Oferta złożona z uchybieniem terminu wskazanego 

w treści IWZ nie będzie rozpatrywana. 

13.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 listopada 2020 r. o godz. 9:15 w siedzibie 

Zamawiającego, tj. w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy                             

m. st. Warszawy, pod adresem: ul. Czereśniowa 35,  02-457 Warszawa,  w Sali nr 03                

(przyziemie). 
13.4. W przypadku złożenia Oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie powiadomi               

o tym Wykonawcę oraz zwróci  Ofertę. 

13.5. O wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu ofert(y) Zamawiający, 

niezwłocznie poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty                          

w Postępowaniu, podając uzasadnienie drogą elektroniczną na wskazany w ofercie 

adres poczty elektronicznej. 
 

14. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT 

14.1.  Otwarcie ofert jest jawne. 

14.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia. 

14.3. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda: nazwy (firmy), adresy wykonawców  

oraz ceny podane w Ofertach. 

14.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

Zamawiającego  informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) cen zawartych w ofertach. 

14.5. Zamawiający udostępni (w określonym miejscu i czasie) do wglądu jawną część 

oferty na pisemny wniosek zainteresowanego uczestnika Postępowania. 

 

15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 
15.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

następujące kryteria oceny ofert: 

1) Cena brutto oferty - 90% (kryterium ceny); 

2) Doświadczenie Wykonawcy - 10% (kryterium doświadczenia). 
15.2. Poprzez doświadczenie Wykonawcy wymagane w ramach kryterium doświadczenia 

Zamawiający rozumie ilość powyżej 2 - zrealizowanych usług/zamówień                        

w zakresie przygotowywania, porcjowania, dostarczania i wydawania Obiadów 
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porównywalnych co do charakteru i wielkości każdego z nich z Zamówieniem 

objętym Postępowaniem  w  rozumieniu pkt 5.1 ppkt 2 IWZ i we wskazanym w tym 

punkcie okresie, zwanych dalej ,,usługami/zamówieniami porównywalnymi”.                   
Do oceny w tym kryterium Zamawiający przyjmie usługi wskazane przez 

Wykonawcę  w ,,Wykazie usług” wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte 

wykonanie  tych usług/zamówień - zgodnie z pkt 5.1 ppkt 2 IWZ, z zastrzeżeniem, 

że warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie przez Wykonawcę 

wykonania co najmniej 2 usług/zamówień porównywalnych w zakresie kryterium 

doświadczenia - Zamawiający zastosuje następujące zasady przydziału punktów: 

1) za wykazanie przez Wykonawcę wykonania 3 usług/zamówień 

porównywalnych - Zamawiający przyzna 20 punktów; 

2) za wykazanie przez Wykonawcę wykonania 4 usług/zamówień 

porównywalnych - Zamawiający przyzna 30 punktów; 
3) za wykazanie przez Wykonawcę wykonania 5 i powyżej  usług/zamówień 

porównywalnych - Zamawiający przyzna 40 punktów, 
z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy Wykonawca wykaże wykonanie więcej niż 

pięć usług/zamówień  porównywalnych - to Zamawiający przyznaje także                  

40 punktów). 
15.3. Każde z kryteriów wymienionych w pkt 15.1. - zostało oznaczone odpowiednią 

wagą, gdzie waga wyznacza istotność danego kryterium przy dokonywaniu oceny 

oferty. W tym celu przeprowadzona zostanie ocena każdej oferty, a Zamawiający 

dokona weryfikacji oraz przypisania punków dla poszczególnych kryteriów oceny 

ofert oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty (P) według wzoru:  P = W + D, 

gdzie: 

1) P  -  oznacza łączną ocenę punktową badanej oferty; 

2) W -  oznacza wartość punktową za oferowaną cenę badanej oferty; 

3) D -   oznacza wartość punktową za doświadczenie badanej oferty. 

15.4. Dokonując oceny złożonych ofert Zamawiający będzie oceniał oferty przyznając 
                ofertom punkty, z zastosowaniem przyjętych kryteriów i ich znaczeniem, tj.: 

1) cena - 90% - oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych  

warunków przedstawionych przez Wykonawców w ramach kryterium „cena”: 
     

Algorytm obliczania wartości punktowej: 
                                        C. min. 

W  =  ---------------------- x  100 pkt x 90% 
                    C. bad. 

Znaczenie skrótów: 
C. min.  - wartość oferty z najniższą ceną brutto, 
C. bad.   -  wartość ceny brutto porównywanej oferty brutto, 
100 pkt  - wskaźnik stały, 
90%   - procentowe znaczenie kryterium ceny. 

 

2) doświadczenie - 10% - oferty będą oceniane w odniesieniu do 

najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców                         

w ramach kryterium „doświadczenie”: 
 

Algorytm obliczania wartości punktowej: 
                                                                                           D. bad. 

D =  ---------------------- x  100 pkt x 10% 
                    D. max. 

Znaczenie skrótów: 
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D. max. doświadczenie maksymalne Wykonawcy (powyżej 2 do 5) 
D. bad.   -  doświadczenie  badanego Wykonawcy wykazane w ofercie, 
100 pkt  - wskaźnik stały (lecz nie mniej niż 2 usługi), 
10%   - procentowe znaczenie kryterium doświadczenia. 

 

15.5. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku lub                

z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu takiego zaokrąglenia nie można 

będzie wyliczyć różnicy. 

15.6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. 

15.7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 

wszystkim wymaganiom określonym w IWZ, oraz która przedstawia 

najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert (maksymalna liczba przyznanych 

punktów w oparciu o ustalone kryteria).  Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane 

zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Niezwłocznie po udzieleniu Zamówienia 

Zamawiający zamieści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, informację                       

o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym 

zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego objętego IWZ. W razie 

nieudzielenia zamówienia Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej, informację o nieudzieleniu zamówienia. 

 

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

16.1  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany 

jest wnieść przed podpisaniem umowy o realizację Zamówienia zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny całkowitej brutto podanej                   

w ofercie Wykonawcy. 
16.2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wykonawca wnosi Zamawiającemu 

najpóźniej w dniu zawarcia umowy w jednej z następujących form: 
1) w pieniądzu na konto CITI Handlowy, nr konta 51 1030 1508 0000 0005 5046 

1056, z adnotacją: ,,Zabezpieczenie - nr sprawy: ZAG.261.1.2020"; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 

pieniężnym; 

3) w gwarancjach bankowych; 

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości; 

6) za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo - kredytowej, 

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez 

Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych                            

w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

16.3 W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 

http://lexonline.lex.pl/cgi-bin/ocd.cgi?id=4641bb2ec0b&&pspdate=2007.05.09&psphas=1&comm=hipmer&akt=nr17300221&jedn=a148&nr=1
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określonej w ppkt 16.2. ppkt 3) i 4) (w gwarancjach bankowych lub 

ubezpieczeniowych), Zamawiający zastrzega sobie możliwość uprzedniej akceptacji 

treści składanej gwarancji. 
16.4 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji winno być 

nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie. 
16.5 W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form zabezpieczenia, o których mowa w pkt 16.2 

IWZ. 
16.6 Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zostanie zwrócone zgodnie z art. 151 uPzp, w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
16.7 Zabezpieczenie składane w formie innej niż pieniężna, winno zabezpieczać umowę 

min. do dnia planowanego terminu realizacji Zamówienia oraz uwzględniać 30 

dniowy termin zwrotu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 151 ust.1 uPzp.                   

W przypadku, gdy zabezpieczenie wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu 

należy przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu oryginał dokumentu 

potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w wymaganej przez Zamawiającego 

wysokości. 
16.8 Zgodnie  z art. 471 Kc dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej                  

z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że nie 

wykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które 

dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Skutkiem zachowania się dłużnika 

niezgodnego z treścią zobowiązania jest więc jego odpowiedzialność 

odszkodowawcza wiążąca się jednocześnie z roszczeniem wierzyciela do 

naprawienia szkody. Uprawnienia przysługujące wierzycielowi w przypadku nie 

wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania uregulowane są w działach 

II i III tytułu VII księgi trzeciej Kodeksu cywilnego zatytułowanych "Skutki nie 

wykonania zobowiązań" oraz "Wykonanie i skutki nie wykonania zobowiązań                    

z umów wzajemnych". 
16.9 Zamawiający może pokryć środkami z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy należności, których dochodzenie jest dozwolone przepisami prawa lub 

postanowieniami umowy, jako sposobu naprawienia szkody spowodowanej nie 

wykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia, w tym również 

wykonania zastępczego czy zapłaty zastrzeżonej w umowie sumy (kary umownej). 
 

17. INFORMACJE DODATKOWE 

17.1. Istotne postanowienia umowy o realizację Zamówieni określa Załącznik Nr 4 do 

IWZ. 

17.2. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, 

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne 

omyłki polegające na niezgodności ofert z IWZ niepowodujące istotnych zmian                

w treści oferty. O poprawie innej omyłki Prowadzący postępowanie niezwłocznie 

powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

18. KLAUZULA INFORMACYJNA  

18.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                                     

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
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danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, 

Zamawiający informuje, że: 

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jako Wykonawcy 

przetwarzanych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy                             

m.st. Warszawy jest: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy                             

m.st. Warszawy; 

2) Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych wyznaczonego                                                   

w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy                                                              

- mail: iod@opswlochy.waw.pl, tel.: 22 863 98 37; 

3) Administrator danych osobowych – Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy 

Włochy m.st. Warszawy, zwany dalej „Administratorem” przetwarza Pana/Pani 

dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit.e RODO w celu związanym                        

z prowadzeniem postępowania na usługę społeczną w oparciu o art. 138 o 

ustawy Pzp pn.: Przygotowywanie, porcjowanie, dostarczanie i wydawanie 

Obiadów dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy 

m.st. Warszawy”, znak sprawy ZAG.261.1.2020; 

4)  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy dostępu 

do informacji publicznej; 

5) W związku z przetwarzaniem danych w celu realizacji Umowy, odbiorcą 

Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie 

przepisów prawa (urząd skarbowy, zakład ubezpieczeń społecznych, komornicy, 

państwowa inspekcja pracy, sądy, itp.); 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy,                   

a po tym okresie przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej, jednolitego 

rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

składnicy ustalonej Zarządzeniem Nr 3/2018 Dyrektora Ośrodka Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 22 stycznia 2018 r.;  

7) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu 

danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy                          

m.st. Warszawy, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  

8) Posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania sowich danych 

osobowych; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane, stosownie do art. 22 RODO 

10) Nie Przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit.b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, w o którym mowa w art. 20 

RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych 

Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

mailto:iod@opswlochy.waw.pl
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Załączniki do IWZ: 
1) „Oferta” - wzór                                                                      - Załącznik Nr 1 do IWZ, 
2) Wykaz wykonanych usług - wzór                                                           - Załącznik Nr 2 do IWZ, 
3) Oświadczenie potwierdzające potencjał techniczny  - wzór                             - Załącznik Nr 3 do IWZ, 
4) Umowa - wzór                         - Załącznik Nr 4 do IWZ. 
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Załącznik Nr 1 do IWZ 

 -wzór-                                                                                                                  

             
Zamawiający: 

Miasto Stołeczne Warszawa z siedzibą 

w Warszawie pod adresem:                          

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa                

reprezentowane przez Dyrektora 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 
Wykonawca: 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

 

OFERTA 

 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego przez Zamawiającego na 

usługi społeczne pn.: „Przygotowywanie, porcjowanie, dostarczanie i wydawanie obiadów dla 

podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy ” 

 

 

I. Dane dotyczące Wykonawcy: 

1) Nazwa Wykonawcy  ……………............................................................................. 

 

2) Adres Wykonawcy:  ………………………………………………………………. 

 

3) Adres poczty elektronicznej ………………………………………………………………. 

 

4) Numer telefonu i fax:  ……………………………., fax: …………………………… 

 

5) Numer:    NIP: ………………………..REGON:………………………. 

 

 

II. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Przygotowywanie, 

porcjowanie, dostarczanie i wydawanie obiadów dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy ” prowadzonego na zasadach określonych w art. 138o uPzp, 

Wykonawca przedkłada niniejszą ofertę na realizację Zamówienia publicznego                                     

pn.: „Przygotowywanie, porcjowanie, dostarczanie i wydawanie obiadów dla podopiecznych 

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, na warunkach określonych                       

w IWZ i oferuje realizację tego zamówienia za cenę: 
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1. Oferowana cena brutto za jeden Obiad wynosi:……………………………….zł 
 

(słownie: ……………….………………………………………………………………..……..... zł), 
  w tym: 

1) podatek VAT (…%) ………………………….…zł 
 

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

2) cena netto za jeden Obiad…………………………………………………….……zł, 
 

       (słownie:.…………….……………….…………..………………...……………………......zł). 

 

2. Łączna oferowana cena brutto za wykonanie Zamówienia: cena  jednostkowa brutto za 

jeden Obiad x 55 Obiadów dziennie x 507 dni roboczych (Obiady dostarczane pod adresy 

DDP wskazane przez Zamawiającego) + cena za jednostkowa brutto za jeden Obiad  
x 60 Obiadów dziennie (Obiady wydawane w stołówce Wykonawcy, w tym: ok. 35 osobom 

Uprawnionym spożywającym Obiad w Stołówce i ok. 25 osobom Upoważnionym do odbioru 

Obiadów w Stołówce celem dostarczenia tych Obiadów osobom Uprawnionym) x 607 dni 

roboczych, w tym soboty (Obiady dostarczane i wydawane osobom uprawnionym w Stołówce 

Wykonawcy)  

 

wynosi:………………………………………………………………………….…………….zł. 

 
(słownie:………………………………..…...……………………….…………………..…...zł), 
w tym: 

1) podatek VAT (...........................%)……………..…………………………  ……..…... zł  

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

 

2) łączna cena netto za wykonanie Zamówienia -  …………..……….……………zł,  

 
(słownie………………………………………...…………….……………………………..…zł) 
 

III. Wykonawca oświadcza, że: 
1) otrzymał informacje konieczne do przygotowania Oferty, 
2) zapoznał się ze IWZ i uznaje się związany określonymi w niej postanowieniami i zasadami 

postępowania, w tym zapoznał się z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy                             

i zobowiązuje się, w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, do zawarcia umowy na 

określonych we wzorze umowy warunkach, w miejscu i w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, 
3) uważa się za związanego niniejszą Ofertą na czas wskazany w IWZ, czyli przez okres 30 dni 

od upływu terminu składania ofert, 
4) Oferta Wykonawcy, w tym wszystkie oświadczenia i zaświadczenia złożone przez 

Wykonawcę w trakcie niniejszego postępowania są jawne i nie zawierają informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji*/lub oświadcza, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która nie może być udostępniona innym 

uczestnikom postępowania, stanowią informacje  zawarte w następujących dokumentach**: 

………………………..………….………………………………………………… 

…..……………………………………………….……………………………………* 
5) jest płatnikiem podatku VAT**/nie jest płatnikiem  podatku  VAT**. 
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ZAŁĄCZNIKAMI do formularza  Oferty,  składającymi się na ofertę Wykonawcy są: 
 

1) ________________________________________. 

2) ________________________________________. 

3) ________________________________________. 

4) ________________________________________. 

 

 

 

 

__________________________________  __________________________________ 
(miejscowość, data)           (podpis osoby upoważnionej ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*wypełnia się tylko w przypadku, gdy Wykonawca zastrzega informacje, które nie mogą być udostępniane/są zastrzeżone/stanowią tajemnicę 
    przedsiębiorstwa . 
** niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 2 do IWZ 

-wzór- 

                                                                                                                       
Zamawiający: 

Miasto Stołeczne Warszawa z siedzibą 

w Warszawie pod adresem:                          

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa                 

reprezentowane przez Dyrektora 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 
 

Wykonawca: 

………………………………………

……………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………

……………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

 

 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Zamawiającego           

na usługi społeczne pn.: „Przygotowywanie, porcjowanie, dostarczanie i wydawanie obiadów dla podopiecznych 

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy ” - Wykonawca oświadcza, że wykonał                         

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, następujące usługi: 
WYKAZ GŁÓWNYCH USŁUG WYKONANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 

L.p. 

 

 

 

 

 

Nazwa i przedmiot 

wykonanych 

usług/zamówienia  

 

 

 

Wartość brutto 

wykonanych 

usług/ 

zamówienia 

 

Daty wykonania 

usług/zamówienia  

Nazwa podmiotu, na 

rzecz którego 

usługa/zamówienie  

została wykonana 

(nazwa odbiorcy, adres) 

Rozpoczęcie 

dd/mm/rrrr  

Zakończenie  

dd/mm/rrrr 
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Uwaga: do Wykazu wykonanych usług należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie 

usług/zamówień  wyszczególnionych w powyższej tabeli. 

 
1)………………………. 
2)………………………… 

3)………………………… 

 

 

 

 

__________________________________  __________________________________ 
(miejscowość, data)           (podpis osoby upoważnionej 
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Załącznik Nr 3 do IWZ 

-wzór- 
 

                                                                                                                       Zamawiający: 
Miasto Stołeczne Warszawa z siedzibą 

w Warszawie pod adresem: 

Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa 

reprezentowane przez  

Dyrektora Ośrodka Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Włochy                 

m.st. Warszawy 
Wykonawca: 

………………………………………

……………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/(CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………

……………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 
 

 

OŚWIADCZENIE  
POTWIERDZAJĄCE POTENCJAŁ TECHNICZNY  

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Zamawiającego na 

usługi społeczne, którego przedmiotem jest zamówienie pn.: „Przygotowywanie, porcjowanie, dostarczanie                    

i wydawanie obiadów dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy ”                

w imieniu: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa Wykonawcy) 

 

Oświadczam, że: 

1. Dysponuję lokalem przystosowanym do wydawania i konsumpcji posiłków dla co najmniej 35 osób, 

zlokalizowanym  na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, odpowiednio wyposażonym i spełniającym 

warunki sanitarno - higieniczne określone odrębnymi przepisami, spełniającym wymagania dla zakładu 

żywienia zbiorowego w układzie zamkniętym. Lokalem jak wyżej dysponuję na podstawie następującego 

tytułu prawnego……………………………..*/lub lokal jak wyżej zostanie mi udostępniony przez inny 

podmiot na okres realizacji Zamówienia, na dowód czego przedstawiam pisemne zobowiązanie się tego 

podmiotu, którym jest ………………………………………………..do udostępnienia tego lokalu*). 
2. Posiadam lokal - pomieszczenie dopuszczone przez Państwową Inspekcję Sanitarną do użytkowania jako 

zakład produkcyjny służący do przygotowywania posiłków w zakresie zbiorowego żywienia, spełniający  

wymogi  sanitarno - higieniczne, określone odrębnymi przepisami. Lokalem dysponuję na podstawie 

następującego tytułu prawnego…………………….. lub lokal zostanie mi udostępniony przez inny podmiot, 

na potwierdzenie przedstawiam pisemne zobowiązanie do udostępnienia go przez podmiot, którym 

jest…………………………………………..*). 
3. Lokal (stołówka) będzie pozostawał do dyspozycji przez cały okres obowiązywania umowy. 

4. Posiadam środek transportu, którym będą przewożone posiłki spełniający wymagania sanitarne zgodnie                                       

z obowiązującymi przepisami. 
 

*) właściwe podkreślić oraz wypełnić 
 

 

………………………………………      …………………………………. 
(miejscowość i data)                                                                                                                               (podpis osoby upoważnionej) 
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Załącznik Nr  4  

do IWZ 

-wzór- 
                                                                                                                                                                       

                                                           Istotne Postanowienia Umowy  

 

Umowa 

Zawarta w dniu ......................... , w Warszawie, pomiędzy: 

1. Miastem Stołecznym Warszawa z siedzibą w Warszawie pod adresem: 00-950 

Warszawa, pl. Bankowy 3/5, NIP: 525-22-48-481, Regon………… , zwanym dalej 

,,Zamawiającym”, reprezentowanym przez …………………………………………  

    - ……………………………………………………………………………………….. 
a 

2. 

....................................................................................................................................................... 
 

Przedmiot Umowy 

§ 1. 
1. Na podstawie niniejszej umowy, zwanej dalej ,,Umową”, w związku z wyborem oferty 

Wykonawcy w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

przeprowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w odniesieniu do zamówień na 

usługi społeczne i inne szczególne usługi, Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje 

się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zbiorowego żywienia 

polegających na: 

1) przygotowywaniu i porcjowaniu gorących posiłków w postaci dwudaniowych obiadów 

dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, 

wykonanych z produktów zapewnionych we własnym zakresie przez Wykonawcę, 

zwanych dalej „Obiadami” oraz prowadzenie stołówki przystosowanej do wydawania 

obiadów podopiecznym Ośrodka uprawnionym do obiadów (dalej - Osoby 

Uprawnione); 
2) dostarczaniu obiadów w zakresie wskazanym w Umowie - do dwóch (2) siedzib 

Dziennych Domów Pomocy (- dalej DDP), prowadzonych przez Zamawiającego, 

zlokalizowanych pod adresami wskazanymi w Umowie;  

3) dostarczaniu obiadów w zakresie wskazanym w Umowie - do Stołówki Wykonawcy  

    (- dalej Stołówka lub Stołówka Wykonawcy) oraz wydawaniu obiadów w tej 

Stołówce, w tym:   

     a) wydawaniu części obiadów w zakresie wskazanym w Umowie - osobom  

         uprawnionym w Stołówce, 

     b) wydawaniu części obiadów w zakresie wskazanym w Umowie - osobom  

     upoważnionym przez osoby Uprawnione do odbioru Obiadów na wynos dla osób 

Uprawnionych (- dalej osoby Upoważnione) w oddzielnych, odpowiednich, 

jednorazowych opakowaniach, zabezpieczonych we własnym zakresie przez 

Wykonawcę.  

2. Wykonanie Umowy w zakresie opisanym w ust. 1 pkt 1 w związku z pkt 2 (DDP)                          

- następuje we wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt, przez cały 

okres realizacji Umowy, w ilości Obiadów w danym dniu wskazanej przez Zamawiającego 
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telefonicznie poprzedniego dnia do godziny 14:30. 

3. Wykonanie Umowy, w zakresie opisanym w ust. 1 pkt 1 w związku z pkt 3 - następuje we 

wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem niedziel i świąt, przez cały okres realizacji Umowy. 

4. Przewidywana ilość wydawanych Obiadów będzie przekazywana Wykonawcy przez osobę 

wyznaczoną przez Zamawiającego (Dyrektora OPS). 

5. Łączna szacunkowa dzienna ilość Obiadów dostarczanych przez Wykonawcę w okresie od 

1 grudnia 2020 r. do 30 listopada 2022 r. wynosi: 

1) w dniach: od poniedziałku do piątku (DDP-y i Stołówka) - ok. 115 Obiadów; 

2) w soboty (Stołówka) - ok. 60 Obiadów.  

5.1.   Łączna szacunkowa dzienna ilość obiadów dostarczanych przez Wykonawcę w okresie                

od 1 lipca 2020 r. do 30 listopada 2020 r. wynosi: 

1) w dniach od poniedziałku do piątku (DDP-y i Stołówka) - ok. 100 Obiadów; 

2) w soboty (Stołówka) – ok. 60 Obiadów.  

z zastrzeżeniem ust. 16. 

6. Obiady w zakresie opisanym w ust. 1 pkt 1 w związku z pkt 2 (DDP), powinny być 

skomponowane w następujących proporcjach: 

1) 4  x  w tygodniu  Obiady mięsne;  

2) 1  x  w tygodniu  (piątek) Obiad bezmięsny. 

7. Obiady w zakresie opisanym w ust. 1 pkt 1 w związku z pkt 3 (Stołówka Wykonawcy), 

powinny być skomponowane w następujących proporcjach: 
1)   5  x  w tygodniu Obiady mięsne; 

2)   1  x  w tygodniu  (piątek) Obiad bezmięsny. 
8. Obiad powinien być przygotowany według zasad racjonalnego żywienia i składać się 

każdorazowo z dwóch dań, w tym: 

1)   I dania - zupy z pieczywem; 

2)   II dania - wieloskładnikowego wraz z kompotem /napojem lub owocami.                                  
9. Wykonawca zobowiązany jest do komponowania jadłospisów, w sposób zapewniający 

zachowanie kaloryczności Obiadów z zastrzeżeniem, że wartość kaloryczna Obiadu 

powinna być zgodna z normami Obiadowymi oraz uwzględniać rację pokarmową dla osób 

powyżej 40 roku życia, tj. ok. 1200 kcal, przy zachowaniu następującej gramatury zestawu 

obiadowego: 
1) Obiad mięsny (mięso wieprzowe, wołowe, drób, ryby):   

            a) zupa - 0,5  l, 
            b) pieczywo - 20 dkg, 

            c) mięso - 15 dkg, 

d) ziemniaki (3 razy w tygodniu), kaszę, ryż, makaron (zamiennie w pozostałe dni) -  

30 dkg, 

e) surówka - 15 dkg, 

f) kompot - 200 ml (3 razy w tygodniu), 
g) napój - 200 ml (3  razy w tygodniu),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
h) owoc - w przypadku suchego prowiantu, 

2) Obiad bezmięsny:   
a) zupa - 0,5 l, 
b) pieczywo  - 20 dkg, 
c) np. pierogi, naleśniki, krokiety lub inne potrawy bezmięsne - 30 dkg, 
d) kompot - 200 ml (3 razy w tygodniu), 

e) napój - 200 ml (do 3  razy w tygodniu), 
f) owoc - w przypadku suchego prowiantu. 
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10. Gramatura opisana w ust. 9 - obejmuje gramaturę obowiązującą w chwili wydania Obiadu  

(waga gotowego/wydanego Obiadu, w tym jego poszczególnych składników). 
11. Każdy Obiad powinien zawierać produkt będący źródłem białka zwierzęcego (mięso 

wieprzowe, wołowe, drób, ryby lub nabiał) uzupełniony o produkty będące źródłem białka 

roślinnego (jarzyny, surówki, sałatki, owoce) oraz ziemniaki (zamiennie: kaszę, ryż, 

makaron). 
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości wykonywania Umowy, w tym 

spełniania przez dostarczone Obiady wymagań określonych w Umowie. 
13. Przedmiot Umowy nie obejmuje posiłków/Obiadów „regeneracyjnych” w rozumieniu 

właściwych przepisów. 
14. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania Obiadów przygotowywanych ze świeżych 

produktów, zakazane jest wykorzystywanie przez Wykonawcę do przygotowywania 

Obiadów - całości lub części produktów składających się na Obiad z dnia poprzedniego/z 

dni poprzednich. 
14.1 Wykonawca zobowiązuje się do wyeliminowania z użycia w ramach wykonywania Umowy 

jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek                            

i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych                               

i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami 

ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi                                        

z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995. 
15. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania Zamawiającemu Obiadów na następujących 

warunkach: 

1)  część Obiadów, o których mowa pkt w § 1 ust. 1  pkt  2 (Obiady dostarczane do 

DDP - ów) - w ilości ok. 55 Obiadów dziennie - Wykonawca dostarcza                                            

przez 5 dni w każdym tygodniu - w dniach od poniedziałku do piątku - w odpowiednich 

opakowaniach (np. termosach), dostosowanych zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami, do przechowywania i transportu/przewozu żywności - 

zabezpieczonych we własnym zakresie przez Wykonawcę, z uwzględnieniem 

następujących godzin dostarczenia Obiadów i następujących adresów dostawy: 
a) ul. Robotnicza 15, Warszawa - godzina 11:30 – ok. 30 Obiadów dziennie, 

b) ul. Potrzebna 10, Warszawa - godzina 11:45 – ok. 25 Obiadów dziennie; 
2) część Obiadów, o których mowa w § 1 ust.1  pkt  3  lit. a i b (Obiady wydawane 

    w Stołówce Wykonawcy) w ilości 60 Obiadów dziennie,  w tym:  

    a) w ilości ok. 35 Obiadów dziennie (Obiady spożywane w Stołówce) - Wykonawca 

dostarcza i wydaje osobom Uprawnionym spożywającym Obiady w Stołówce, 

legitymującym się imienną Kartą obiadową wydaną przez Zamawiającego,                            

w godz.: 12:00 - 15:30, przez 6 dni w każdym tygodniu - w dniach od poniedziałku do 

soboty, oraz 
b) w ilości ok. 25 Obiadów dziennie (Obiady wydawane w Stołówce na wynos)                      

– Wykonawca dostarcza i wydaje osobom Upoważnionym (każdy Obiad oddzielnie) 

w oddzielnych jednorazowych atestowanych opakowaniach, zabezpieczonych we 

własnym zakresie przez Wykonawcę (pojemniki i naczynia), zamykanych w sposób 

uniemożliwiający wysypanie/wylanie ich zawartości, pieczywo opakowane                        

w jednorazową torebkę, z zastrzeżeniem, że wyżej opisane opakowania, pojemniki, 

torebki nie mogą być wykonane z poliolefinowych tworzyw sztucznych, celem 

dostarczania tych Obiadów do miejsca zamieszkania osób Uprawnionych w godz. 

12:00 - 15:30, przez 6 dni w każdym tygodniu - w dniach od poniedziałku do soboty, 

z zastrzeżeniem ust.16.  
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16. W okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 30 listopada 2022 r. Zamawiający może                 

zmienić – ograniczyć ilość Obiadów wydawanych w Stołówce – wyłącznie do 40 

Obiadów dziennie w zakresie Obiadów przeznaczonych do spożycia w Stołówce przez 

osoby Uprawnione (bez Obiadów na wynos). Zmiany ilości Obiadów w opisanym 

powyżej zakresie nie będą stanowić zmiany Umowy.  

17.  Obiady powinny być zawsze gorące, smaczne, kaloryczne, zdrowe, urozmaicone oraz  

estetycznie podane/opakowane. 

18. Zamawiający przyjął, iż w okresie od 01.12.2020 r. do 30.11.2022 r. występują: 

1) 507 dni robocze, w których Obiady będą dostarczane przez Wykonawcę na 

warunkach  określonych w § 1 ust. 1 pkt 2 (DDP) od poniedziałku do piątku;  

       2) 607 dni roboczych, w których Obiady będą dostarczane przez Wykonawcę na 

warunkach określonych w § 1 ust. 1 pkt 3 i wydawane w Stołówce od poniedziałku do 

soboty. 

19. Wykonawca zapewni Obiady objęte Umową na określonych w niej warunkach przez  

        wszystkie dni obowiązywania Umowy w niej określone. 

20. Wykonawca ponosi koszty związane z dostawą Obiadów.   

21. W uzasadnionych przypadkach, wynikających ze szczególnych przyczyn 

organizacyjnych lub technicznych, Wykonawca zobowiązany jest na wniosek 

Zamawiającego - do dostarczenia suchego prowiantu jako zamiennika za Obiad, 

odpowiadającego kalorycznie i jakościowo warunkom stawianym Obiadowi. Suchy 

prowiant dostarczany jest na warunkach określonych dla dostarczania/wydawania 

Obiadów. 
22. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia do akceptacji Zamawiającego: 

tygodniowego jadłospisu (- dalej jadłospis) w układzie odpowiednio: 

1)   od poniedziałku do piątku - dla potrzeb osób korzystających z Obiadów w DDP; 

2) od poniedziałku do soboty - dla potrzeb osób korzystających z Obiadów 

wydawanych w Stołówce; 

w terminie najpóźniej do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem terminu realizacji tego 

jadłospisu. Realizacja jadłospisu następuje po jego akceptacji przez Zamawiającego, 

który weryfikuje jadłospis pod kątem jego zgodności z warunkami Umowy,                        

z możliwością zmiany przez Wykonawcę kolejności dziennej zestawów obiadowych w 

zakresie danego jadłospisu. 

23. Zamawiający dopuszcza możliwość powtarzania jadłospisu po upływie tygodnia od 

zakończenia jego realizacji.  

24. W celu wykonania Umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Wykonawca 

zobowiązany jest do dysponowania: 

1)  lokalem/pomieszczeniem dopuszczonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną do 

użytkowania jako zakład produkcyjny służący do przygotowywania posiłków w zakresie 

zbiorowego żywienia, spełniającym  wymogi  sanitarno - higieniczne, określone 

odrębnymi przepisami; 

2) środkiem transportu przystosowanym do przewozu żywności (samochód - chłodnia), 

 z zastrzeżeniem ust. 25 i 26. 

25. Stołówka powinna być dopuszczona przez Sanepid do wydawania i spożywania posiłków 

(Obiadów) oraz spełniać co najmniej określony poniżej standard: 

1) powierzchnia przystosowania do konsumpcji dla co najmniej 35 osób; 

2) wyposażenie w WC z umywalką z podstawowymi środkami sanitarnymi, dostępne 

bezpłatnie dla konsumentów; 

3) wyposażenie w stoliki z miejscami siedzącymi oraz w wieszaki na okrycia wierzchnie; 
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4) wyposażenie w wagę umożliwiającą zważenie porcji obiadowej; 

5) warunki do wydawania osobom Upoważnionym Obiadów na wynos. 
26. Wykonawca zobowiązany jest do transportu Obiadów przy spełnieniu warunków 

określonych obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

27. Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3a uPzp wymaga, aby Wykonawca przystępując do 

realizacji Umowy zatrudniał przy jej realizacji, w ramach swojego personelu,                  

co najmniej jedną osobę na stanowisku pomocy kuchennej na podstawie umowy                      

o pracę, z wymogiem spełnienia następujących warunków: 
1) umowa o pracę zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

(Dz. U. z 2020 r., poz.1320); 

2) wymiar czasu pracy nie mniejszy niż ½ etatu; 

3) wynagrodzenie nie niższe niż wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie art. 2 ust. 

5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę                  

(Dz. U. z 2018 r., poz. 2177 ze zm.), obowiązujące w danym roku kalendarzowym. 

28. Wykonawca w chwili zawarcia Umowy przedstawia dokumenty potwierdzające 

zatrudnienie pracownika z zachowaniem warunków Umowy określonych w ust. 27 wraz 

z umową o pracę i zakresem obowiązków jakie pracownik ten będzie wykonywał przy 

realizacji Umowy. Dokumenty jak wyżej zostają złożone w formie kserokopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
29. Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 28 powyżej, powinny być zanonimizowane   

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracownika, w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracownika, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE                              

(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracownika). Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, stanowisko i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania. 
30. Zatrudnienie pracownika, o którym mowa w ust. 27 winno trwać przez cały okres 

obowiązywania Umowy.  
31. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną na podstawie umowy 

o pracę lub przez pracodawcę przed zakończeniem okresu obowiązywania Umowy, 

Wykonawca będzie zobowiązany zatrudnić na to miejsce inną osobę z uwzględnieniem 

zasad, o których mowa w ust. 27-30 i niezwłocznie przekazać Zamawiającemu 

informację w powyższym zakresie wraz z wymaganą pełną dokumentacją dotyczącą 

nowego pracownika.  
32. Zamawiający zastrzega sobie prawo (na każdym etapie realizacji Umowy) wystąpienia 

do Wykonawcy o przedstawienie Zamawiającemu dokumentacji świadczącej                             

o zatrudnieniu pomocy kuchennej na podstawie umowy o pracę, w tym m.in.                           

o przedstawienie dokumentów potwierdzających odprowadzanie składek na 

ubezpieczenia społeczne; zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające 

opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy lub kopii umowy o pracę, 

ewidencji czasu pracy oraz zakresu czynności związanych z realizacją Umowy. 
33. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy                  

o pracę na stanowisku pomocy kuchennej w okresie realizacji Umowy Zamawiający 

przewiduje sankcje, o których mowa w §  9 ust. 1 pkt. 7. 
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§ 2. 
1. Obiady będą wydawane osobom Uprawnionym na podstawie miesięcznej imiennej karty 

obiadowej, zwanej dalej ,,Kartą obiadową”, lub zamiennie ,,Kartą”, okazanej 

Wykonawcy przez osobę Uprawnioną wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem 

potwierdzającym tożsamość osoby Uprawnionej, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. W przypadku odbioru Obiadu przez osobę Upoważnioną, osoba ta winna posiadać i okazać 

Kartę obiadową Osoby Uprawnionej oraz pisemne upoważnienie do odbioru 

Obiadu/Obiadów, udzielone przez osobę Uprawnioną, potwierdzone przez pracownika 

socjalnego Ośrodka wraz z dowodem osobistym lub innym ważnym dokumentem 

potwierdzającym tożsamość Osoby Upoważnionej. 

3. Za wyjątkiem przypadków określonych w Umowie w § 1 ust. 21 Wykonawca nie może 

wydawać osobie Uprawnionej i osobie Upoważnionej: suchego prowiantu, półproduktów 

oraz  równowartości za Obiad w gotówce. 

4. Wykonawca może wydać osobie Uprawnionej i osobie Upoważnionej dla danej osoby  

Uprawnionej tylko jeden Obiad dziennie na podstawie i według daty widniejącej na 

odcinku Kuponu Karty obiadowej. 

5. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą za wykonanie Umowy odbywać się 

będzie jeden raz w miesiącu, po wykonaniu Umowy w danym miesiącu, na podstawie 

liczby faktycznie wydanych Obiadów, udokumentowanej przez Wykonawcę poprzez 

przedstawienie Zamawiającemu zrealizowanych kuponów z Kart obiadowych 

(Stołówka), a w przypadku DDP - ów na podstawie oświadczenia Wykonawcy o ilości 

Obiadów wydanych w danym miesiącu w DDP - ach, potwierdzonym przez pracownika 

DDP – u (pracownika Zamawiającego, reprezentującego DDP), przy zachowaniu 

następujących, szczegółowych warunków w zakresie potwierdzania i rozliczania 

wydanych Obiadów w celu rozliczenia i potwierdzenia wysokości miesięcznej 

należności Wykonawcy za wykonanie Umowy, w zakresie Obiadów wydawanych                  

w Stołówce: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do pobierania od Osób Uprawnionych oraz od Osób 

Upoważnionych zrealizowanych kuponów Kart obiadowych, 

opatrzonych/oznaczonych datą dzienną (-dalej ,,Kupony Karty”), wydawanych tym 

osobom przez Zamawiającego według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do 

Umowy, poprzez wycięcie tych Kuponów z Karty obiadowej - zgodnie z datą 

odpowiadającą dacie wydania Obiadu dla posiadacza Karty obiadowej, tj. Osobie 

Uprawnionej lub Osobie Upoważnionej;  

2) Kupony Karty, pobrane od Osób Uprawnionych lub od Osób Upoważnionych, 

stanowią dowód wydania Obiadów w danym dniu i miesiącu oraz stanowić będą 

podstawę rozliczeń z Wykonawcą, z zastrzeżeniem że Wykonawca zobowiązany jest 

dołączyć Kupony Karty pobrane od wyżej wskazanych osób - do miesięcznej 

faktury, wystawionej za wykonanie Umowy w danym miesiącu z zastrzeżeniem 

wymogu, że Kupony Karty powinny być uporządkowane w zbiorach Kuponów, 

ułożonych według dat dziennych z danego miesiąca (każdy dzień w oddzielnym 

zbiorze); 

3) zbiór Kuponów Karty wyciętych z Kart obiadowych według dat dziennych, tworzy 

się poprzez naklejenie Kuponów Karty potwierdzających wydanie Obiadu w danym 

dniu na dokumencie zawierającym opis zbioru, wskazującym jakiego miesiąca 

dotyczy dany zbiór dzienny; niedopuszczalne jest pobieranie przez Wykonawcę od 

Osób Uprawnionych/Upoważnionych - całych  miesięcznych Kart obiadowych, w tym 

przechowywanie przez Wykonawcę tych Kart. 
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Oświadczenia/zobowiązania Wykonawcy 

§ 3. 
1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada przygotowanie i warunki, w tym lokal, niezbędne do przygotowywania 

posiłków w zakresie świadczenia usług zbiorowego żywienia, w tym przygotowywania 

i porcjowania Obiadów zgodnie z Umową oraz zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami i wymogami sanitarnymi, w szczególności: przepisami ustawy                   

z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r., poz. 

1252 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, które zobowiązuje się 

przestrzegać w ramach realizacji Umowy; 
2) posiada przygotowanie i warunki, w tym lokal/Stołówkę niezbędną i przystosowaną do 

wydawania i konsumpcji posiłków dla co najmniej 35 osób zgodnie z warunkami 

Umowy oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymogami 

sanitarnymi, w szczególności: przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.                            

o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1252 ze zm.) oraz 

przepisami wykonawczymi do tej ustawy, które zobowiązuje się przestrzegać                         

w ramach realizacji Umowy; 

3) posiada warunki i środki zapewniające dostarczanie Obiadów Zamawiającemu zgodnie                 

z przepisami obowiązującymi w zakresie transportu żywności, oraz że zobowiązuje się 

do transportu Obiadów objętych Umową z zachowaniem warunków określonych                      

w przepisach obowiązujących w tym zakresie. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, warunkami Umowy, w tym zgodnie z warunkami Ogłoszenia i SIWZ, 

stanowiącymi załączniki do Umowy, stanowiące jej integralne części, a także zgodnie                   

z zasadami wiedzy, z zachowaniem należytej staranności oraz obowiązujących norm                       

i standardów.  

 

Wynagrodzenie 

§ 4. 

1. Za wykonanie Umowy, tj. za przygotowywanie, porcjowanie, dostarczanie i wydawanie 

Obiadów na warunkach określonych Umową, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie                    

w wysokości……………………… (słownie:………………………………) złotych brutto 

za jeden faktycznie dostarczony/wydany Obiad, w tym .…..% podatek VAT, tj………… 

oraz……(słownie………………)  złotych netto. Wynagrodzenie przysługuje za faktycznie 

wydane/dostarczone Obiady. 

2. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, następuje przez okres trwania Umowy 

w okresach miesięcznych z dołu, po wykonaniu Umowy w danym miesiącu (po upływie 

miesiąca, w którym wykonywana była Umowa) z uwzględnieniem ilości Obiadów 

faktycznie wydanych w danym miesiącu. 
3. Wysokość wynagrodzenia za okres miesiąca realizacji Umowy - stanowi iloczyn: 

1) wynagrodzenia brutto za jeden Obiad, tj. ceny jednostkowej, określonej w ust. 1, 

oraz  

2) ilości Obiadów faktycznie dostarczonych/wydanych przez Wykonawcę w dniach 

określonych Umową w okresie danego miesiąca, z zastrzeżeniem, że łączna kwota 

wynagrodzenia za dany miesiąc nie może przekroczyć  należności za 115 Obiadów. 

4. Łączna wysokość wynagrodzenia umownego za cały okres realizacji Umowy, przy 

założeniu dostarczenia/wydania przez Wykonawcę, wskazanej w Umowie - szacunkowej 
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ilości Obiadów, stanowiąca iloczyn: określonego w Umowie wynagrodzenia brutto za 

jeden Obiad (ceny brutto za 1 Obiad) oraz ilości Obiadów, które mają zostać 

dostarczone/wydane w całym okresie obowiązywania Umowy - wynosi ………..…….. 

złotych brutto, w tym należny podatek VAT (…..%) (cena jednostkowa brutto za jeden 

Obiad określona w ust. 1  x 55 Obiadów dziennie  x 507 dni roboczych +  cena 

jednostkowa brutto za jeden Obiad x 60 Obiadów dziennie x 607 dni), z zastrzeżeniem, że 

łączna wartość Umowy brutto nie może przekroczyć łącznej ceny ofertowej brutto. 
5. Łączna wysokość wynagrodzenia , o którym mowa w ust. 4 powyżej, w podziale na każdy 

rok kalendarzowy wynosi: 
1) w 2020 r ………...zł brutto; 

2) w 2021 r. ………..zł brutto; 

3) w 2022 r…………zł brutto. 

6. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty 

Wykonawcy niezbędne do właściwego wykonania Umowy, w tym w szczególności: koszty 

produktów składających się na Obiad, koszty przygotowania i porcjowania Obiadów, 

koszty zapewnienia we własnym zakresie odpowiednich opakowań: służących 

zabezpieczeniu Obiadów na czas ich transportu pod adresy wskazane w Umowie oraz 

wydawaniu Obiadów na wynos, (np. koszty zabezpieczenia termosów, koszty transportu 

Obiadów pod adresy wskazane w Umowie, koszty wydawania Obiadów osobom 

Uprawnionym i Upoważnionym, koszty zabezpieczenia, w tym utrzymania lokali: do 

przygotowywania i porcjowania Obiadów oraz do wydawania i konsumpcji Obiadów, 

koszty jednorazowych opakowań Obiadów i in.). 

7. Wypłata wynagrodzenia za wykonanie Umowy w poszczególnych miesiącach 

wykonywania Umowy następuje na podstawie faktury poprawnie wystawionej przez 

Wykonawcę wraz z określoną w Umowie przedłożoną przez Wykonawcę dokumentacją 

potwierdzającą ilość Obiadów wydanych w danym miesiącu, obejmującą zbiór Kuponów                

z Kart obiadowych, o którym mowa w § 2 ust. 5 oraz oświadczenie Wykonawcy o ilości 

Obiadów dostarczanych w danym miesiącu do DDP, potwierdzone przez Zamawiającego-

pracownika DDP. Wypłata wynagrodzenia następuje przelewem na konto Wykonawcy 

Nr…………………………………….………., w terminie 21 dni od dnia doręczenia 

faktury Zamawiającemu, z zastrzeżeniem ust. 8. 

8. Podstawą zapłaty za wykonanie Zamówienia w danym miesiącu będzie: 
1)  w przypadku faktury wystawionej na piśmie - oryginał faktury poprawnie 

wystawionej przez Wykonawcę, doręczonej do siedziby Zamawiającego wraz ze 

zbiorem oryginalnych Kuponów Karty wyciętych z Kart obiadowych, przygotowanym 

według dat dziennych, potwierdzającym ilość Obiadów wydanych w danym miesiącu 

(w danym okresie rozliczeniowym) Osobom Uprawnionym/Upoważnionym                             

w Stołówce oraz oświadczeniem Wykonawcy o ilości Obiadów dostarczonych w danym 

miesiącu do DDP-ów, potwierdzonym przez pracownika DDP; 
2) w przypadku ustrukturyzowanej faktury elektronicznej - faktura wprowadzona za 

pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania wraz z odrębnie doręczonym 

do siedziby Zamawiającego zbiorem oryginalnych Kuponów Karty wyciętych z Kart 

obiadowych według dat dziennych, potwierdzającym ilość Obiadów wydanych Osobom 

Uprawnionym/Upoważnionym w danym miesiącu (w danym okresie rozliczeniowym) 

oraz oświadczeniem Wykonawcy o ilości Obiadów dostarczonych w danym miesiącu 

do DDP -ów, potwierdzonym przez pracownika DDP -u. 
(Zamawiający działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o elektronicznym fakturowaniu                      

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191) zobowiązany jest do przyjmowania faktur 
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elektronicznych, ustrukturyzowanych. Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania 

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego za pośrednictwem platformy). 
9. W sytuacji, gdy rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w Umowie nie figuruje                    

w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa                             

w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.                        

z 2020 r.. poz. 106 ze zm.), zwanym dalej „Wykazem” (tzw. Biała Lista Podatników 

VAT), Zamawiający wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia do czasu zgłoszenia rachunku 

bankowego do Wykazu. W tym przypadku wypłata wynagrodzenia nastąpi nie później niż 

w terminie 10 dni od dnia poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej: papierowej 

lub elektronicznej o ujawnieniu rachunku bankowego we wskazanym wyżej Wykazie. 

Wstrzymanie wypłaty z podanych wyżej przyczyn nie stanowi opóźnienia w zapłacie 

rodzącego obowiązek zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie.   

10. Rachunek rozliczeniowy Wykonawcy musi być rachunkiem zgłoszonym/znajdującym się                       

w Centralnym Rejestrze Podatników VAT (czynnych; tzw. Biała Lista Podatników VAT). 

11. Zamawiający dokonuje płatności wynagrodzenia z tytułu Umowy z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności (MPP).  

12. Za datę doręczenia faktury przyjmuje się: 
1) w przypadku faktury doręczonej na piśmie - datę wpływu faktury do siedziby  

Zamawiającego (Kancelarii OPS – II piętro); 

2) w przypadku ustrukturyzowanej faktury elektronicznej - datę, w której Wykonawca 

wprowadził fakturę za pośrednictwem Platformy elektronicznego fakturowania (jeżeli 

Wykonawca doręczył ustrukturyzowaną fakturę za pośrednictwem tej Platformy). 

13. Dniem zapłaty wynagrodzenia umownego jest dzień obciążenia rachunku bankowego    

Zamawiającego poleceniem przelewu wynagrodzenia na konto i rzecz Wykonawcy. 

14. Wykonawcy nie należy się wynagrodzenie za każdy obiad, który nie spełnia norm 

określonych w § 1, niezależnie od innych skutków niewłaściwego wykonania/ 

wykonywania Umowy. 
15. Faktura, o której mowa w ust. 7 - 8, zostanie wystawiona z zachowaniem następujących 

warunków/treści: 
Nabywca - Miasto Stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,                                 

Odbiorca i płatnik - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy,                                 

ul. Czereśniowa 35, 02-457 Warszawa. 

16. Wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za wykonanie Umowy 

nie mogą być przenoszone na osoby trzecie w formie przelewu wierzytelności lub 

jakiejkolwiek innej formie. Wynagrodzenie Wykonawcy nie może być także 

przedmiotem zastawu. 

17. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy stanowi transakcję objętą obowiązkiem 

stosowania mechanizmu podzielonej płatności zgodnie z art. 108a ustawy o podatku od 

towarów oraz załącznikiem nr 15 do tej ustawy. Wykonawca w związku z powyższym - 

zobowiązany jest i zobowiązuje się do oznaczenia wystawionej przez niego faktury 

symbolem MPP (mechanizm podzielonej płatności).1 

18. Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia wystawionej przez niego faktury symbolem 

grupy taryfowo- usługowej (,,GTU") - w przypadku gdy transakcja (przedmiot Umowy) 

objęta jest rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 

 
1 Postanowienia mają zastosowanie w przypadku, gdy transakcja  objęta jest obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności 

zgodnie  z art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług lub załącznikiem nr 15 do tej ustawy. 
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października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach 

podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988).2 

19. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z Umową lub 

obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do 

czasu wyjaśnienia przez Wykonawcę przyczyn oraz usunięcia wszelkich niezgodności,                  

a także w razie potrzeby otrzymania prawidłowo wystawionej faktury lub korekty 

faktury, w takim przypadku bieg terminu płatności należności wskazanej w fakturze 

rozpoczyna się od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury bez 

obowiązku płacenia odsetek za opóźnienie w zapłacie za ten okres. 

20. Strony ustalają, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu uiszczenia 

należności za wykonane prace nie mogą być przeniesione na osoby trzecie w formie 

przelewu wierzytelności lub jakiejkolwiek innej formie.  

 

Czas obowiązywania Umowy 

§ 5. 
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.12.2020 r. do dnia 30.11.2022 r. 
 

Odpowiedzialność 

§ 6. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie Umowy w zakresie obowiązków 

Wykonawcy objętych Umową, w tym w zakresie określonym przepisami Kodeksu 

cywilnego. 

 

Odstąpienie od Umowy 

§ 7. 
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w następujących przypadkach: 

1) w przypadku nie podjęcia przez Wykonawcę wykonywania Umowy w terminie 

określonym w Umowie lub przerwania jej wykonywania przez okres dłuższy niż 1 

dzień - za co uznaje się brak realizacji Umowy przez czas trwający ponad 1 dzień; 
2) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków Umowy, przez co rozumie się  

niewykonywanie Umowy przez Wykonawcę lub nienależyte wykonywanie przez 

Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy/wykonywanie Umowy niezgodnie               

z jej warunkami, w tym w szczególności: 

a) naruszenie terminów i godzin ustalonych Umową w zakresie dostarczania                             

i wydawania  Obiadów; 
b) stwierdzenie przez Zamawiającego lub Sanepid uchybień w zakresie warunków 

przygotowywania, porcjowania, transportu, dostarczania i wydawania Obiadów; 
c) stwierdzenie naruszenia norm żywieniowych w zakresie przygotowanych Obiadów; 

d) naruszenie warunków dotyczących zasad ustalania jadłospisów oraz komponowania 

zestawów obiadowych, jak też naruszenie warunków określonych w Umowie dla 

zestawów obiadowych; 

3) w przypadku złożenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o upadłość lub wniosku                     

o wszczęcie postępowania układowego, rozpoczęcia procesu likwidacji przez 

Wykonawcę lub wszczęcia w stosunku do Wykonawcy postępowania egzekucyjnego               

 
2 Postanowienia mają zastosowanie w przypadku, gdy transakcja objęta jest rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 

dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych  i w ewidencji w zakresie 

podatku od towarów i usług. 
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- o wskazanych wyżej okolicznościach Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 

powiadomić Zamawiającego pod rygorem pełnej odpowiedzialności za niedopełnienie 

tego obowiązku, w przypadkach jak wyżej Zamawiający może odstąpić od Umowy                  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

4) w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego; 
5) w przypadku określonym w ust. 2. 

2. 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 od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. 
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

4. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej, ze skutkiem na przyszłość. 
 

 § 8. 
w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w pieniądzu,                       

w wysokości 2% wartości nominalnej brutto zobowiązania Zamawiającego wynikającego 

z Umowy za okres na jaki umowa została zawarta, tj. w wysokości ……… 

(słownie:………………..………) na Nr konta……………………………………………… 
2. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy                     

w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji Umowy oraz uznania jej należytego 

wykonania. 
3. Zamawiający przechowuje wniesione przez Wykonawcę w pieniądzu zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający 

zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z Umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy Wykonawcy. 

 

§ 8.1 
w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w ustawie 

o zamówieniach publicznych 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% 

nominalnej wartości brutto zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy za 

okres na jaki umowa została zawarta, tj. w wysokości...................... (słownie:………)               

w formie ………............ w dniu ………i złożył Zamawiającemu dokument wskazanego 

wyżej zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przed podpisaniem Umowy w dniu 

……………….w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy 

przy ul. Czereśniowej 35. 
2. Zamawiający zwróci Wykonawcy dokument potwierdzający zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy w termie 30 dni od dnia zakończenia realizacji Umowy oraz uznania 

należytego wykonania Umowy w ten sposób, że Zamawiający na żądanie Wykonawcy 

zwróci oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie zabezpieczenia, o którym mowa 

w ust. 1. 
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Kary umowne 
§ 9. 

1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania/wykonywania Umowy przez 
Wykonawcę, Zamawiającemu przysługują kary umowne w następujących przypadkach                  

i wysokościach: 
1) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - kara umowna 

w wysokości 20% wartości Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 4; 
2) za każdorazowy przypadek niedostarczenia wydania Obiadów w miejsca określone 

Umową w terminie (rozumianym jako brak dostarczenia Obiadów w określonym 

dniu/dacie) wynikającym z Umowy - kara umowna w wysokości 4 000 zł., niezależnie 

od utraty prawa do wynagrodzenia za każdorazowy taki brak; 
3) za każdorazowy przypadek niedostarczenia Obiadów w danym dniu do godziny 

wyznaczonej w Umowie (przy tolerancji opóźnienia czasu dostarczenia Obiadów                    

o 35 minut) - kara umowna w wysokości 500 zł; 
4) jeżeli opóźnienie, o którym mowa w pkt 3, w dostarczeniu Obiadów przekracza, poza 

przyjętą tolerancją 35 min. czas dwóch godzin - kara umowna w wysokości 1000 zł; 
5) za każdorazowy, inny niż określony w pkt 2-4, przypadek stwierdzenia przygotowania 

Obiadów niezgodnie z warunkami Umowy, w tym wskazaniami określonymi w § 1                    

- kara umowna w wysokości - 400 zł, niezależnie od utraty prawa do wynagrodzenia 

za taki Obiad/Obiady; 
6) w przypadku stwierdzenia naruszenia zakazu określonego w § 2 ust. 5 pkt c,                          

tj. pobierania przez Wykonawcę od osób Uprawnionych lub Upoważnionych – całej 

miesięcznej Karty obiadowej w tym przechowywania przez Wykonawcę tej Karty - 

kara umowna w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek.  

7) za brak zatrudnienia przy realizacji Umowy pracownika – pomocy kuchennej – na 

podstawie umowy o pracę i w wymiarze czasu pracy wymaganym Umową                          

– kara umowna w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 2177 ze zm.) obowiązującego na dzień dokonania naruszenia – za każdy miesiąc 

braku opisanego wyżej wymaganego zatrudnienia; 
8) za naruszenie zobowiązania określonego w § 1 ust. 14.1 oraz 15 pkt 2 lit. b - kara 

umowna w wysokości 200,00 zł za każdy przypadek stwierdzenia naruszeń. 
2.   Poszczególne kary umowne, o których mowa w ust. 1, są od siebie niezależne. 

3. Zamawiający ma prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych.  

4. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich 

tytułów przewidzianych w Umowie, wynosi 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 

ust. 4 Umowy. 
5. Kary umowne należą się niezależnie od odstąpienia/rozwiązania Umowy i podlegają 

kumulacji. 
6. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od doręczenia 

noty księgowej. 

7. Niezależnie od postanowienia w ust. 5 Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych 

Wykonawcy kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy określonego    

w fakturze. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenia, w rozumieniu art. 498                     

i 499 Kodeksu cywilnego, powstałych należności z tytułu kar umownych przewidzianych 

w Umowie, z przysługującego mu wynagrodzenia, z zastrzeżenie ust. 8. 

8. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który 
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obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na 

wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r 

ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych, z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innych jego 

wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego 

wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło 

w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 
9. W przypadku, gdy wartość szkody przewyższa wysokość kar/kary umownych/umownej, 

określonych/określonej w ust. 1, Zamawiający może dochodzić odszkodowania w zakresie 

różnicy pomiędzy wysokością poniesionej szkody, a wysokością należnej kar/kary 

umownej/umownych (odszkodowanie uzupełniające). 

10. W pozostałych przypadkach, innych niż określone w ust. 1, naprawienie szkody 

następuje na  warunkach ogólnych, określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. 
 

Kontrola wykonania Umowy 
§ 10. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości wykonania Umowy, w tym 

kontroli warunków w zakresie przygotowywania, porcjowania i jakości Obiadów, 

warunków transportu i opakowania Obiadów, a także warunków wydawania i konsumpcji 

Obiadów w Stołówce, przez upoważnionych odrębnie na piśmie pracowników 

Zamawiającego. 
2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, Zamawiający jest uprawniony do kontroli 

lokali Wykonawcy związanych z realizacją Umowy oraz do żądania okazania 

dokumentów, potwierdzających wykonywanie Umowy zgodnie z jej warunkami, w tym 

dotyczących spełnienia wymogów sanitarno - epidemiologicznych. 
 

Współpraca 

§ 11. 

Strony Umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych                  

z wystąpieniem COVID-19  na należyte wykonanie Umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może 

wystąpić w trybie i na zasadach określonych z art. 15 r ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374).                             

 

Ochrona danych osobowych 

§ 12. 

1. Wykonanie Umowy wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych osób Uprawnionych 

do korzystania z Obiadów stanowiących Przedmiot Umowy w związku z czym 

Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w powyższym 

zakresie na podstawie 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, zwanego dalej „Rozporządzeniem” - na warunkach 

określonych w odrębnej Umowie o powierzenie przetwarzania danych osobowych 

stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych beneficjentów Umowy, 

które pozyskał w związku i w celu realizacji Umowy zgodnie z przepisami 
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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, zwanego dalej „Rozporządzeniem” oraz przetwarzania powierzonych mu 

danych osobowych zgodnie z Umową, o której mowa w ust. 1.  
 

Zmiany umowy 

§ 13. 
1. Wszelkie ewentualne zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w postaci Aneksu do 

Umowy. 
2. Zmiany polegające na zmianie dziennej ilości dostarczanych Obiadów, określonej                   

w § 1 ust. 5, z zastrzeżeniem, że ilość Obiadów dostarczanych dziennie nie może 

przekroczyć 115 obiadów, w zależności od potrzeb Zamawiającego, nie stanowią oraz nie 

wymagają zmiany Umowy, z zastrzeżeniem § 1 ust. 15 pkt 1- 3 Umowy. 
3. Zamawiający przewiduje  możliwość zmiany istotnych postanowień Umowy w stosunku 

do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany 

sposobu i terminów dostarczania i wydawania poszczególnych posiłków – zgodnie z ust. 

4 - 5. 

4. Możliwość zmiany Umowy w zakresie określonym w ust. 3 występuje pod warunkiem 

wystąpienia następujących okoliczności: 

1) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego lub Wykonawcę 

zadań polegających na zabezpieczeniu wyżywienia podopiecznych oraz usprawnienie  

dokumentowania wykonania Umowy m.in. w zakresie ilości Obiadów faktycznie 

wydanych przez Wykonawcę; 

2) będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa; 

3) zmiany formalno – organizacyjne po stronie Zamawiającego. 

5. W sytuacji zajścia okoliczności, o których mowa w ust. 4 Zamawiający bądź 

Wykonawca, w terminie do 14 dni od ich wystąpienia powiadomi drugą Stronę o tym 

fakcie. Następnie Strony Umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania Powiadomienia, 

przystępują do negocjacji na temat zmiany postanowień Umowy w przedmiotowym 

zakresie. 

6.  Zmiana  Umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy  

     za  wykonanie Umowy może nastąpić w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.              

3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany                             

te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

     z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 – 11 poniżej.  

7. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć kalkulację oraz udowodnić Zamawiającemu, że 

zmiany wymienione w ust. 6 pkt 2-3 będą wpływały na koszt wykonania Umowy. 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych do realizacji Umowy, 

dla których zmiany wymienione w ust. 6 pkt 2-3 mają zastosowanie wraz z kalkulacją 

kosztów wynikającą z przedmiotowej ustawy. 

8. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia w związku                                         

z okolicznościami, o których mowa w ust. 6, może nastąpić na pisemny, uzasadniony                       

i należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Wniosek wraz z załączonymi 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc


Warszawa, dnia 27 października 2020 r. 

ZAG.261.1.2020 

41 

 

dokumentami będzie podlegał weryfikacji Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo do 

odmowy dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie 

spełniał warunków opisanych w postanowieniach niniejszego paragrafu. 

9. Zmiana wynagrodzenia w związku z okolicznościami, o których mowa w ust. 6 pkt 1 

wchodzi w życie z dniem zmiany przepisów, które stanowią podstawę zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

10. Zmiana wynagrodzenia w związku z okolicznościami, o których mowa w ust. 6, dotyczy 

tylko tej części, która pozostała do wykonania.  

11. W związku z  okolicznościami wskazanymi w ust. 6 - dopuszczalne jest zmniejszenie lub 

zwiększenie wynagrodzenia, przy czym zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest o 

kwotę nie większą niż udokumentowany wzrost kosztów świadczenia usług. 
 

§ 14. 

1. Zgodnie z art. 15r. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Strony Umowy, niezwłocznie, 

wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 

na należyte wykonanie Umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony 

Umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu 

pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności: 

1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 

podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji 

Umowy; 

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 

upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku                         

z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia 

określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw 

zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,                     

o których mowa w art. 11 ust. 1-3 ww. Ustawy; 

4) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają 

możliwość wykonania Umowy; 

2. Każda ze stron Umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-

19 na należyte wykonanie Umowy. 

3. Strona Umowy, o której mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub 

dokumentów,  

o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej 

stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności,                      

o których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona Umowy otrzymała 

kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania. 

4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19,                     

o których mowa w ust. 1, wpływają na należyte wykonanie Umowy, o której mowa w ust. 

1, w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonuje zmiany Umowy, w szczególności przez: 

     1) zmianę terminu wykonania Umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie 

wykonywania Umowy  lub jej  części; 

     2) zmianę sposobu wykonywania Umowy;  
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     3) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 

lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy - o ile wzrost wynagrodzenia 

spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej Umowy. 

5. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19,                           

o których mowa w ust. 1, mogą wpłynąć na należyte wykonanie Umowy, Zamawiający,          

w uzgodnieniu z Wykonawcą, może dokonać zmiany Umowy zgodnie z ust. 4. 

6. Jeżeli Umowa zawiera postanowienia korzystniej kształtujące sytuację Wykonawcy, niż 

wynikałoby to z ust. 4, do zmiany Umowy stosuje się te postanowienia, z zastrzeżeniem, 

że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, nie mogą 

stanowić samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia od Umowy. 

7. Strona Umowy przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 

na należyte wykonanie Umowy oraz wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem 

COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar umownych lub odszkodowań, 

lub ich wysokość. 

 

Podwykonawstwo  

§ 15. 

1. Wykonawca wymaga samodzielnego wykonania Umowy przez Wykonawcę w zakresie  

określonym w § 1 ust. 1 pkt Umowy. 
2. Wykonawca będzie realizował Umowę w zakresie ……..przy pomocy podwykonawców 

(jeżeli dotyczy). W przypadku realizacji przez Wykonawcę części Umowy przy pomocy 

podwykonawców, Wykonawca odpowiada za działania podwykonawcy jak za działania 

własne i ponosi w tym zakresie pełna odpowiedzialność wobec Zamawiającego. Umowa 

zawarte z podwykonawcą musi odpowiadać warunkom wynikającym z niniejszej Umowy. 

 

Korespondencja 

§ 16. 

1. Wszelką korespondencję w związku z Umową uważa się za skutecznie doręczoną, jeżeli 

została przesłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub doręczona 

za potwierdzeniem w innej formie pod następujący adres: 

1) Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy,               

ul. Czereśniowa 35, 02-457 Warszawa, 

2) Wykonawca:…………………………………………………………………… 

2. Każda ze stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej strony o każdorazowej 

zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu, 

doręczenia dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skutecznie doręczone 

ze wszystkimi skutkami prawnymi doręczenia. 

 

Rozwiązywanie sporów 

§ 17. 
Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu w związku z Umową, podejmą         

w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli 

rokowania, o których mowa powyżej, nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu                   

w terminie 30 dni od pisemnego zaproszenia do wszczęcia rokowań, spór taki strony poddają 

rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla miejsca siedziby Zamawiającego. 
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Reprezentacja Stron 

§ 18. 
 Przedstawicielami Stron w związku z Umową są: 

1) ze strony Zamawiającego: …………………………………………………………… 

2) ze strony Wykonawcy:……………………………………………………………….. 
 

 

Postanowienia końcowe 

§ 19. 

W sprawach nie uregulowanych Umową obowiązują odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego, przepisy ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r., poz. 

1252 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2019 r., poz. 1781). 

 

§ 20. 
Umowa sporządzona została w trzech oryginalnych jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 

dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 
 

 

     Zamawiający               Wykonawca 
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Załącznik Nr 1  

do Umowy Nr …../2020-2022 

zawartej przez Ośrodek Pomocy Społecznej  

Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 

            - wzór- 

 

 

Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych 

 

zawarta w Warszawie, w dniu ………………., pomiędzy: 

1. Miastem Stołecznym Warszawa z siedzibą pod adresem: 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 

3/5, NIP: 525-22-48-481, zwanym dalej ,,Administratorem danych”, reprezentowanym 

przez 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 
a 

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

....................................................................................................................................................... 

zwanym w dalszej części Umowy „ Podmiotem Przetwarzającym”. 

 

§ 1. 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Na podstawie niniejszej umowy, zwanej dalej ,,Umową”, w związku z realizacją umowy   

nr .......................z dnia .............. r., zwanej dalej „Umową Główną” w sprawie 

„Przygotowywania, porcjowania, dostarczania i wydawania Obiadów dla podopiecznych 

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, zawartej pomiędzy 

Zamawiającym i Wykonawcą Administrator danych powierza Podmiotowi 

przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do 

przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. 
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe 

zgodnie z niniejszą Umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi 

Rozporządzenia. 
4. Czynności związane z powierzeniem przetwarzania danych osobowych wykonywane będą 

w ramach wynagrodzenia uzgodnionego w Umowie Głównej. 
 

§ 2 

Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy zawartej                   

z Administratorem tj.: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce 

urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer PESEL, , seria i numer dowodu 

osobistego. 

2. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot 

przetwarzający wyłącznie w celu realizacji umowy OP/WL/…./2020-2022 z dnia                           

……………….. 2020 r. zawartej pomiędzy stronami niniejszej Umowy.  
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                                                                        § 3 

Obowiązki podmiotu przetwarzającego  

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa 

w art. 32 Rozporządzenia. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 

powierzonych danych osobowych. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji 

niniejszej umowy.   

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy,  

(o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, 

które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, 

zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych  

z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, 

chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie 

danych osobowych. 

6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi  

w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, 

której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 

Rozporządzenia.  

7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu incydentu ochrony danych osobowych w ciągu  

24 godzin zgłasza ten fakt Administratorowi danych. 

§ 4 

Prawo kontroli 

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, 

czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu                                                      

i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia Umowy.  

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu 

przetwarzającego i z minimum 7 dniowym  jego uprzedzeniem. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas 

kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni. 

4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

§ 5 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do 

dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.   

2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne 

polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot 

przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot 
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przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot 

przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo 

to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

3. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 1 winien spełniać te same gwarancje                                    

i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.  

4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie 

wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 

§ 6 

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych 

osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych 

do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.  

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania 

Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym 

lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych 

osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub 

orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu 

przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych 

kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzając 

osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych 

osobowych powierzonych przez Administratora danych.  

§ 7 

Czas obowiązywania umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy Głównej. W celu uniknięcia 

wątpliwości, rozwiązanie Umowy Głównej skutkuje rozwiązaniem niniejszej Umowy. 

2. Niedozwolone jest rozwiązanie niniejszej Umowy powierzenia przed upływem okresu 

obowiązywania Umowy Głównej bez jednoczesnego rozwiązania Umowy Głównej. 

3. Umowa Powierzenia obowiązuje w okresie trwania Umowy Głównej i wchodzi w życie                        

z dniem zawarcia niniejszej Umowy Powierzenia przez Strony. 

 

§ 8 

Rozwiązanie umowy 

1. Administrator może wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy 

Podmiot przetwarzający: 

1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie   

usunie ich w wyznaczonym terminie; 

2) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą Umową; 

3) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody 

Administratora; 

4) jest niezdolny do dalszego wykonywania niniejszej Umowy; 

5) w przypadku wszczęcia postępowania przeciwko Podmiotowi przetwarzającemu                         

w związku z naruszeniem ochrony powierzonych danych osobowych lub poufności 

informacji. 

2. Wypowiedzenie niniejszej Umowy powierzenia przez Administratora jest równoznaczne                     

z wypowiedzeniem Umowy głównej. 
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3. Oświadczenie o wypowiedzeniu niniejszej Umowy zostanie uznane za skuteczne pod 

warunkiem jego doręczenia na piśmie drugiej Stronie. 

 

§ 9 

Zasady zachowania poufności 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich 

informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych                        

od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych                          

w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub 

elektronicznej („dane poufne”). 

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania              

w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane 

bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba                    

że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów 

prawa lub Umowy. 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz Rozporządzenia. 

2. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd 

właściwy Administratora danych.  

3. Umowę sporządzono w trzech oryginalnych jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden 

dla Podmiotu Przetwarzającego i dwa egzemplarze dla Administratora. 

 

 

…………………………………                                                 ……………………………… 

             Administrator                  Podmiot przetwarzający 
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Załącznik Nr 2  

do Umowy Nr …../2020-2022 

zawartej przez Ośrodek Pomocy Społecznej  

Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 

 

 

                                                                                                                    -wzór- 

 

       
OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS 

WŁOCHY WŁOCHY WŁOCHY WŁOCHY WŁOCHY WŁOCHY WŁOCHY 

1 2 3 4 5 7 8 
GRUDZIEŃ 

 2020 
GRUDZIEŃ 

2020 
GRUDZIEŃ 

2020 
GRUDZIEŃ 

2020 
GRUDZIEŃ 

2020 
GRUDZIEŃ 

2020 
GRUDZIEŃ 

2020 

……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 

OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS 

WŁOCHY WŁOCHY WŁOCHY WŁOCHY WŁOCHY WŁOCHY WŁOCHY 

9 10 11 12 14 15 16 
GRUDZIEŃ 

2020 
GRUDZIEŃ 

2020 
GRUDZIEŃ 

2020 
GRUDZIEŃ 

2020 
GRUDZIEŃ 

2020 
GRUDZIEŃ 

2020 
GRUDZIEŃ 

2020 

……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 

GRUDZIEŃ 2020     Nazwisko i imię   

KARTA OBIADOWA      

   …………………………………………………. 

   OPS  OPS OPS OPS OPS OPS 

   WŁOCHY WŁOCHY WŁOCHY WŁOCHY WŁOCHY WŁOCHY 

   31 30 29 28 26 25 

  
 GRUDZIEŃ 

2020 
GRUDZIEŃ 

2020 
GRUDZIEŃ 

2020 
GRUDZIEŃ 

2020 
GRUDZIEŃ 

2020 
GRUDZIEŃ 

2020 

  ………..  ……… ……… ……… ……… ……… 

OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS 

WŁOCHY WŁOCHY WŁOCHY WŁOCHY WŁOCHY WŁOCHY WŁOCHY 

17 18 19 21 22 23 24 
GRUDZIEŃ 

2020 
GRUDZIEŃ 

2020 
GRUDZIEŃ 

2020 
GRUDZIEŃ 

2020 
GRUDZIEŃ 

2020 
GRUDZIEŃ 

2020 
GRUDZIEŃ 

2020 

……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 

 

 

 
 


