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Załącznik nr 7 do SWZ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

    - Projektowane postanowienia umowy - 
 

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. 275 pkt. 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy                   z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego 

usług w zakresie zbiorowego żywienia polegających na przygotowywaniu i porcjowaniu 

posiłków w formie śniadań dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy 

Włochy m. st. Warszawy w Warszawie, wykonanych                   z produktów własnych 

Wykonawcy oraz dostarczaniu tych śniadań                          transportem Wykonawcy w 

ilości do 50 śniadań dziennie (od poniedziałku do piątku)                z wyłączeniem świąt/dni 

ustawowo wolnych od pracy na warunkach określonych                  w Umowie. 
2. Realizacja Umowy następuje w każdym tygodniu w dniach od poniedziałku do 

piątku -                   w ilości dziennej wskazanej przez Zamawiającego telefonicznie 

poprzedniego dnia, do godziny 14:30, z zachowaniem warunków określonych  w ust. 3 - 15. 

3. Zamówienie obejmuje łącznie 504 dni, w których dostarczane będą śniadania.   

4. Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy składające się na śniadanie zgodnie                        

z zatwierdzonym jadłospisem dostarczane były w termosach i pojemnikach spełniających 

wymogi odnoszące się do transportu żywności, w tym gorących napojów oraz dań gorących 

(dań śniadaniowych), z zastrzeżeniem ust. 5. 
5. 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. 
6. Jadłospis śniadań powinien być komponowany według następujących typów: 

1) I typ: podstawą jest napój -  herbata z cytryną lub napój mleczny (np. kakao, kawa 

zbożowa na mleku), pieczywo, co najmniej dwa produkty zawierające białko zwierzęce (np. 

wędliny, jaja, sery, ryby), a także dodatek warzywny (np. sałata, rzodkiewka, pomidor, 

papryka, ogórek), do smarowania pieczywa-masło; 
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2)  II typ: podstawą jest potrawa gotowana, np. zupa mleczna, kiełbasa lub parówki na 

gorąco, pieczywo oraz co najmniej dwa produkty zawierające białko bezmięsne (dodatek 

białkowy bezmięsny, np. ser topiony, jajko, ser żółty, twaróg), a także dodatek warzywny 

(np. sałata, rzodkiewka, pomidor, papryka, ogórek) oraz dodatek do pieczywa: dżem, masło 

do smarowania, napój np. herbata z cytryną. 

7.  Zamawiający wymaga, aby w ciągu tygodnia: 

1) 3 śniadania były śniadaniami I typu - w poniedziałek, wtorek i czwartek; 

2) 2 śniadania były śniadaniami II typu - w środę i piątek, z zastrzeżeniem, że w piątek 

obowiązuje zasada śniadań bezmięsnych. 
8. Dwa razy w tygodniu pieczywo mieszane (chleb biały, razowy), tylko jeden raz białe, 2 

razy w tygodniu bułki. 
9. Dodatki warzywne do śniadań, co najmniej dwa rodzaje do każdego śniadania, powinny 

być odpowiednio zestawione kolorystycznie i smakowo, dając możliwość odpowiedniej 

dekoracji śniadania (np. sałata, żółta lub czerwona papryka, pomidory, ogórki, ogórki 

kwaszone lub konserwowe, rzodkiewka), a ich rodzaj powinien być dostosowany do 

sezonu. 
10. Wykonawca zobowiązany jest do komponowania jadłospisów w sposób zapewniający 

zachowanie kaloryczności śniadań z zastrzeżeniem, że wartość kaloryczna śniadania 

powinna być zgodna z normami śniadaniowymi oraz uwzględniać rację pokarmową dla 

osób powyżej 40 roku życia, tj. około 600 kcal, przy zachowaniu następującej gramatury: 
1) zupa mleczna - 300 ml, w tym 20 g dodatku, tj. makaronu, płatków owsianych, ryżu 

itp.); 
2) napój mleczny - 200 ml; 

3) herbata - 200 ml; 
4) pieczywo - 150g; 
5) wędlina – 60g (bez innego dodatku zawierającego białko zwierzęce), 40g -                            

w przypadku innego dodatku zawierającego białka zwierzęce (np. ser: topiony, żółty, jaja); 
6) dżem, marmolada - 30g; 

7) masło o zawartości tłuszczu min. 82 % - 20g. 
11. Wykonawca zapewni dostarczanie śniadań - na następujących warunkach:  

1) Wykonawca dostarcza śniadania w ilości wskazanej odrębnie przez Zamawiającego                 

w odpowiednich opakowaniach (np. termosach) dostosowanych do przechowywania i 

przewozu/transportu żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami opakowaniach 

(np. termosach) - zabezpieczonych we własnym zakresie przez Wykonawcę; 

2) Wykonawca dostarcza śniadania środkiem transportu zapewnionym przez 

Wykonawcę, z uwzględnieniem następujących godzin i adresów dostarczania śniadań: 
    a) Warszawa, ul. Robotnicza 15 -  godzina 8.05, ok. 25 śniadań dziennie; 

           b) Warszawa, ul. Potrzebna 10 -  godzina 8.25, ok. 25 śniadań dziennie. 

12. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia  

,,Zamawiającemu” do jego akceptacji 5 - dniowego jadłospisu w układzie od 

poniedziałku do piątku - w terminie najpóźniej do 2 dni roboczych przed rozpoczęciem 

terminu realizacji tego jadłospisu. 

13. Zamawiający dopuszcza możliwość powtarzania jadłospisu po 10-ciu dniach                              

z możliwością zamiany kolejności poszczególnych rodzajów śniadań. 
14. W celu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania 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 
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przepisami, oraz do przygotowywania  i porcjowania śniadań w lokalu spełniającym 

warunki określone wyżej.     
15. W uzasadnionych przypadkach, wynikających ze szczególnych przyczyn 

organizacyjnych lub technicznych, Wykonawca zobowiązany jest na wniosek 

Zamawiającego do dostarczenia suchego prowiantu - jako zamiennika za śniadanie 

odpowiadającego kalorycznie i wartościowo porcji śniadaniowej. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do transportu śniadań w związku realizacją Umowy – przy 

spełnieniu warunków określonych obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

17.  Wykonawca ponosi koszty związane z dostawą Śniadań.   

18. Zamawiający w oparciu o art. 95 ust. 1 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 zawarta zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz.1510 ze zm); 

2) wymiar czasu pracy nie mniejszy niż ½ etatu; 

3) wynagrodzenie nie niższe niż wynagrodzenie za pracę ustalone zgodnie z art. 2 ust.5 

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

U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm.), obowiązujące w danym roku kalendarzowym. 

19. Wykonawca w chwili zawarcia Umowy przedstawia dokumenty potwierdzające 

zatrudnienie pracownika z zachowaniem warunków Umowy określonych w ust. 18 wraz 

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. 

20. Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 19 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. 

21. Zatrudnienie pracownika, o którym mowa w ust. 18 winno trwać przez cały okres 

obowiązywania Umowy.  

22. 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. 18-21 i niezwłocznie przekazać 

Zamawiającemu informację w powyższym zakresie wraz z wymaganą pełną dokumentacją 

dotyczącą nowego pracownika.  

23. Zamawiający określa, aby osoba zatrudniona na stanowisku pomocy kuchennej 

wykonywała czynności obejmujące m.in. utrzymanie porządku, czyszczenie sprzętów, 

przygotowywanie produktów do posiłku (porcjowanie), zabezpieczenie przed zepsuciem 

surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, przestrzeganie przepisów bhp i 

przeciwpożarowych.  

24. Zamawiający zastrzega sobie prawo (na każdym etapie realizacji Umowy) 

wystąpienia do Wykonawcy o przedstawienie Zamawiającemu dokumentacji świadczącej                       
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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 poświadczonej za zgodność  z oryginałem kopii umowy o 

pracę, ewidencji czasu pracy, oświadczenia zatrudnionego pracownika, zakresu czynności 

zatrudnionego pracownika związanego z realizacją Umowy. 

25. Dokumenty o których mowa w ust. 24 powinny zawierać informacje, w tym dane 

osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,                             

w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy                   

o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

26. 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.6 Umowy. 

 
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 Śniadań 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 2020 r. poz. 2021 ze zm.) oraz przepisami 

wykonawczymi do tej ustawy, które zobowiązuje się przestrzegać w ramach realizacji 

Umowy; 
2) posiada warunki i środki zapewniające dostarczanie Śniadań Zamawiającemu zgodnie 

z przepisami obowiązującymi w zakresie transportu żywności, oraz że zobowiązuje 

się do transportu Śniadań objętych Umową z zachowaniem warunków określonych                   

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

i SWZ, stanowiącymi odpowiednio Załączniki Nr 1 i 2 do Umowy i jej integralne części 

oraz zgodnie z warunkami Umowy i obowiązującymi przepisami. Wykonawca 

zobowiązuje się do profesjonalnego wykonania Umowy z zachowaniem zasad wiedzy 

oraz obowiązujących standardów.  

 

Wynagrodzenie 

§ 4. 
1. Za wykonanie Umowy, tj. za przygotowywanie, porcjowanie i  dostarczanie Śniadań na 

warunkach określonych Umową, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie                                      

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

brutto za jedno faktycznie dostarczone Śniadanie, w tym .…..% podatek VAT, tj………… 

oraz……(słownie………………) złotych netto.  

2. Wypłata wynagrodzenia za wykonanie Umowy następuje przez okres trwania Umowy             

w okresach  miesięcznych z dołu, za wykonanie Umowy w danym miesiącu (po 

wykonaniu Umowy w danym miesiącu).   
3. Wysokość wynagrodzenia za okres miesiąca realizacji Umowy - stanowi iloczyn: 
1) jednostkowej ceny/wynagrodzenia brutto za jedno śniadanie, określonej w ust. 1, 
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oraz 
2) ilości śniadań faktycznie dostarczonych przez Wykonawcę w dniach określonych 

Umową w okresie danego miesiąca, z zastrzeżeniem, że łączna kwota wynagrodzenia za 

dany miesiąc nie może przekroczyć należności za 50 śniadań dziennie i liczby dni, w których 

śniadania te powinny być dostarczane w danym miesiącu. 
4. Łączna wysokość wynagrodzenia umownego za cały okres realizacji Umowy, przy 

założeniu dostarczenia przez Wykonawcę wskazanej w Umowie, szacunkowej dziennej 

ilości śniadań,  stanowiąca iloczyn:  
1) określonego w Umowie wynagrodzenia/jednostkowej ceny brutto za jedno śniadanie; 

2) dziennej ilości śniadań, o której mowa w § 1 ust. 1 (50), oraz  

3) ilości dni, w których mają być dostarczane śniadania w okresie realizacji Umowy  (504 

dni) wynosi……………………………..złotych brutto, w tym należny podatek VAT 

(…..%),  z zastrzeżeniem, że łączna wartość Umowy nie może przekroczyć kwoty, będącej  

łączną ceną ofertową  brutto. 

5. Łączna wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4 w podziale na każdy rok 

kalendarzowy wynosi: 

a) w 2022 r……………………………….zł brutto; 

b) w 2023 r……………………………….zł brutto; 

c) w 2024 r……………………………….zł brutto. 

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

z wykonaniem Umowy przez Wykonawcę, w tym w szczególności: koszty produktów 

składających się na śniadanie, koszty przygotowania i porcjowania śniadań, koszty 

zapewnienia we własnym zakresie odpowiedniego opakowania i zabezpieczenia śniadań 

na czas ich przewozu (np. koszty zabezpieczenia pojemników/termosów), koszty 

transportu śniadań i in. 

7. Wypłata wynagrodzenia za wykonanie Umowy w poszczególnych miesiącach/za 

poszczególne miesiące - następuje na podstawie oryginałów faktur poprawnie 

wystawionych  przez Wykonawcę wraz z odpowiednimi, załącznikami do faktur 

potwierdzającymi zakres wykonania Umowy w danym miesiącu, przelewem na konto 

Wykonawcy nr……………………….., w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury 

Zamawiającemu. 

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                              

z odpowiednimi, załącznikami do faktur potwierdzającymi zakres wykonania Umowy 

w danym miesiącu  

2) w przypadku ustrukturyzowanej faktury elektronicznej - faktura wprowadzona za 

pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania wraz z odpowiednimi, 

załącznikami do faktur potwierdzającymi zakres wykonania Umowy w danym 

miesiącu  

(Zamawiający działając na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

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

partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.) zobowiązany jest do 

przyjmowania faktur elektronicznych, ustrukturyzowanych. Wykonawca nie jest obowiązany 

do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego za 

pośrednictwem platformy). 

9. Rachunek rozliczeniowy Wykonawcy musi być rachunkiem firmowym zgłoszonym                       

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

VAT). 
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10. W sytuacji, gdy rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w Umowie nie figuruje                     

w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa                        

w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, 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 5 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.   

11. Wykonawca oświadcza, że wskazany w Umowie rachunek bankowy jest rachunkiem 

rozliczeniowym służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez 

niego działalności gospodarczej. 

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. 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. 

15. 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. 

16. 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 

17. 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 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych 

 
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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zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów      

i usług (Dz. U. poz. 1988).2 

18. 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. 

19. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy 

z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 424 ze zm.). 

 

Podwykonawcy 

§ 5. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do samodzielnego wykonania Umowy w zakresie 

świadczenia usług zbiorowego żywienia polegających na przygotowywaniu posiłków        

w formie śniadań dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy 

m.st. Warszawy wykonanych z produktów własnych Wykonawcy. 

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. 

 

Czas obowiązywania Umowy 

§ 6. 
Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. na okres dwóch (2) lat: od dnia                     

01.12.2022 r.  do dnia 30.11.2024 r. 

 

Odpowiedzialność 

§ 7. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie Umowy w zakresie obowiązków 

Wykonawcy objętych Umową, w tym w zakresie określonym przepisami Kodeksu 

cywilnego. 
 

Odstąpienie od Umowy 

§ 8. 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy: 

1) W terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 

 
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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wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 uPzp; 

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie                

art. 108 uPZp; 

c) Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, w ramach procedury przewidzianej                  

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczypospolita Polska uchybiła 

zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 

2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,                       z uwagi na to, że Zamawiający udzielił 

zamówienia z naruszeniem prawa UE. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od Umowy                          

w części, której zmiana dotyczy. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

4. Zamawiający ma również prawo odstąpić od Umowy w przypadku zaistnienia 

następujących okoliczności: 

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                             

Śniadań; 
b) stwierdzenie przez Zamawiającego lub Sanepid uchybień w zakresie warunków 

przygotowywania, porcjowania, transportu/dostarczania Śniadań; 
c) stwierdzenie naruszenia norm żywieniowych w zakresie przygotowanych 

Śniadań; 

d) naruszenie warunków dotyczących zasad ustalania jadłospisów oraz 

komponowania zestawów śniadaniowych, jak też naruszenie warunków 

określonych w Umowie dla zestawów śniadaniowych; 
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 - 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. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej, ze skutkiem na przyszłość. 
 

 § 9. 
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                                                                                
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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. 

 

§ 9.1 
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. 
 

Kary umowne 

§ 10. 
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 10% wartości Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 4; 
2) za każdorazowy przypadek niedostarczenia Śniadań w miejsca określone Umową                

w terminie (rozumianym jako brak dostarczenia Śniadań w określonym dniu/dacie) 

wynikającym z Umowy - kara umowna w wysokości 3 000 zł., niezależnie od utraty 

prawa do wynagrodzenia za każdorazowy taki brak; 
3) za każdorazowy przypadek opóźnienia w dostarczeniu Śniadań w danym dniu do 

godziny wyznaczonej w Umowie (przy tolerancji opóźnienia czasu dostarczenia 

Śniadań o 30 minut) - kara umowna w wysokości 500 zł; 

4) jeżeli opóźnienie, o którym mowa w pkt 3, w dostarczeniu Śniadań przekracza, poza 

przyjętą tolerancją 30 min. czas dwóch godzin - kara umowna w wysokości 1000 zł; 
5) za każdorazowy, inny niż określony w pkt 2-4, przypadek stwierdzenia 

przygotowania lub dostarczenia Śniadań niezgodnie z warunkami Umowy, w tym 

wskazaniami określonymi w § 1 - kara umowna w wysokości - 400 zł, niezależnie 

od utraty prawa do wynagrodzenia za Śniadanie; 
6) za brak wymaganego zatrudnienia przy realizacji Umowy pracownika - pomocy 

kuchennej na podstawie umowy o pracę i w wymiarze czasu pracy wymaganym 
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Umową - kara umowna w wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

obowiązującego na dzień dokonania naruszenia – za każdy miesiąc braku opisanego 

wyżej wymaganego zatrudnienia; 
2. Poszczególne kary umowne, o których mowa w ust. 1, są od siebie niezależne. Kary 

umowne należą się niezależnie od odstąpienia/rozwiązania Umowy 
3. Kary umowne podlegają kumulacji, limit kar umownych, jakich Zamawiający może 

żądać od Wykonawcy ze wszystkich tytułów przewidzianych w Umowie, wynosi 20% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 4 Umowy. 
4. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od doręczenia 

noty księgowej, określającej wysokość naliczonej kary. 

5. Niezależnie od postanowienia w ust. 4 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 zastrzeżeniem 

wyłączenia tego uprawnienia na podstawie przepisów odrębnych.  
6. 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). 
7. W pozostałych przypadkach, innych niż określone w ust. 1, naprawienie szkody następuje 

na  warunkach ogólnych, określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. 

 

Kontrola wykonania Umowy 
§ 11. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości wykonania Umowy,                  

w tym kontroli warunków w zakresie przygotowywania, porcjowania i jakości Śniadań, 

warunków transportu i opakowania Śniadań, 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  

§ 12. 

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).                             
 

Zmiany umowy 

§ 13. 

1. Wszelkie ewentualne zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności w postaci Aneksu do Umowy. 
2. Zmiany polegające na zmianie dziennej ilości dostarczanych Śniadań, określonej                    
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w § 1 ust. 1, z zastrzeżeniem, że ilość Śniadań dostarczanych dziennie nie może 

przekroczyć 50 Śniadań, w zależności od potrzeb Zamawiającego, nie stanowią oraz nie 

wymagają zmiany 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 Śniadań– 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 Śniadań 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. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 6 pkt 1 Wykonawca jest 

uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie 

płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki 

podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynikającej z tych zmian. 

8. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć pisemną 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. 

9. 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 

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. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc
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10. 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. 

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

tylko tej części, która pozostała do wykonania.  

12. 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. 

13. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadku, 

gdy konieczność wprowadzenia zmian implikowana jest zmianą materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia względem cen lub kosztów przyjętych                                                

i uwzględnionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikającym z oferty, przy 

zachowaniu warunków określnych w ust. 14-19. 

14. Zamawiający zastrzega, że waloryzacja wynagrodzenia będzie mogła zostać dokonana                     

w przypadku zaistnienia istotnych zmian (nieprzewidzianych) w kontekście poziomu cen 

i kosztów, natomiast ryzyka związane z normalną fluktuacją cenową i kosztową 

(weryfikowalną na podstawie m.in. doświadczeń w realizacji analogicznych zadań, czy 

zwyczajnych zachowań rynku, np.: wiadomymi wahaniami, czy okresowymi spadkami/ 

wzrostami określonych kategorii cen/kosztów) winny zostać uwzględnione w ryzyku 

ryczałtowym i wkalkulowane w cenę oferty. 

15. Zmiany o których mowa w ust. 13-14 mogą zostać dokonane w przypadku, gdy poziom 

zmiany ceny materiałów  lub kosztów, uprawniający strony Umowy do żądania zmiany 

wynagrodzenia wynosi minimum 20 % względem ceny lub kosztu przyjętych w celu 

ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie (odesłanie do rocznego 

wskaźnika zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych tzw. wskaźnika inflacji 

ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni rok). 

16. Zmiana ceny materiałów  lub kosztów winna mieć bezpośredni i rzeczywisty  wpływ na 

koszt wykonania Umowy, co winno zostać wykazane we wniosku o dokonanie zmiany 

wynagrodzenia. Zastrzega się przy tym, iż bazowym odniesieniem wartości 

ewentualnych zmian cenowych i kosztowych w toku realizacji Umowy będą stosowne 

wskaźniki GUS obowiązujące na moment sporządzenia oferty, co oznacza tym samym, 

iż wszelkie ryzyka związane z uwzględnieniem przez Wykonawcę w ocenie ofertowej 

cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia na poziomie niższym niż 

wynika ze wskaźników GUS obciążają Wykonawcę. 

17. Waloryzacja/ zmiana wynagrodzenia związana ze zmianą cen materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją Umowy może nastąpić najwcześniej po upływie 12 miesięcy od 

dnia zawarcia Umowy oraz przy zaistnieniu wzrostu „wskaźnika inflacji” powyżej                   

20%. 

18. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza zamawiający 

w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzenia zmian wysokości 

wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, o której mowa w ust. 17 wynosi 10 % 

wynagrodzenia Wykonawcy względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia 

wynagrodzenia zawartego w ofercie. 

19. Wykonawcy, którego wynagrodzenie zostało zmienione w trybie określonym w ust. 6 pkt 

1, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania Podwykonawcy (jeżeli dotyczy). 
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§ 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;  

     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 
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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. 

 

Korespondencja 

§ 15. 

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 

§ 16. 

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. 

 

Reprezentacja Stron 

§ 17. 

 Przedstawicielami Stron w związku z Umową są: 
1) ze strony Zamawiającego: …………………………………………………………… 

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

Postanowienia końcowe 

§ 18. 

W sprawach nie uregulowanych Umową obowiązują odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego, przepisy ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2020 r.,                 

poz. 2021 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

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

 

§ 19. 
Umowa sporządzona została w trzech oryginalnych jednobrzmiących egzemplarzach,                

w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

     Zamawiający               Wykonawca 
 


