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Wzór umowy - załącznik nr 1 do ogłoszenia

UMOWA NR............
NA USŁUGI SPOŁECZNE: USŁUGI CATERINGU - PRZYGOTOWANIE 

I DOSTAWA POSIŁKÓW DLA DZIECI W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GORLICACH W LATACH 2020 - 2022 
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY 

SPOŁECZNEJ W GORLICACH PROJEKTU POD NAZWĄ „PLACÓWKA 
WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „POZA HORYZONT”

W GORLICACH” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO 
FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU 

OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, 
OŚ PRIORYTETOWA 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE, DZIAŁANIE 9.2, 

PODDZIAŁANIE 9.2.1.

zawarta w dniu ...............pomiędzy Miastem Gorlice z siedzibą: Rynek 2, 38-300 Gorlice,
NIP: 7382125507 - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gorlicach Reymonta 1, 
38-300 Gorlice
reprezentowanym przez Kierownika MOPS ..........................................................................
zwanym dalej „Zamawiającym”

a..............................................................................................................................................
z siedzibą w.........................................................działającym w oparciu o..........................
...............................................................(NIP.............................. Regon............................. )
reprezentowanym przez .........................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 
o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu ofertowego, zgodnie z przepisami 
art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2019 
poz. 1843 ze zm.), została zawarta umowa o treści następującej:

§1
1. Przedmiotem umowy jest realizacja przez Wykonawcę usługi cateringowej polegającej na 

przygotowaniu i dostarczaniu posiłków - tj. świeżych kanapek, dla dzieci przebywających 
w dwóch placówkach wsparcia dziennego w Gorlicach: na ul. Krasińskiego 9 (35 dzieci) 
oraz ul. Krakowskiej 5 (25 dzieci). Przewidywana dzienna ilość zamawianych kanapek to 
60 sztuk (Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia na dany dzień 
mniejszej/większej ilości posiłków w zależności od faktycznego zapotrzebowania). 
Dostawa posiłków będzie następować codziennie w dni robocze (poniedziałek - piątek), w 
których będą funkcjonować placówki, w godz. 12.00 - 14.00, z możliwością zmiany 
godzin dostawy w okresie ferii oraz wakacji.

2. Zamawiający wymaga, aby każda kanapka składała się z:
a) świeżej bułki (Zamawiający wymaga zapewnienia min 3 różnych rodzajów pieczywa w 

danym tygodniu), o gramaturze min. 60 g; z wyłączeniem pieczywa produkowanego z 
ciasta głęboko mrożonego,

b) warstwy masła o minimalnej zawartości tłuszczu - 82%,
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c) dodatków: wędlina typu szynka, polędwica / ser żółty / pasta z sera białego lub ryby lub 
jajek / dżem lub powidło; przy czym Zamawiający wymaga, aby w ciągu danego 
tygodnia kanapki z dodatkiem mięsnym wystąpiły min 2 razy, a z dżemem lub 
powidłem maksymalnie 1 raz,

d) warzyw typu: pomidor, ogórek, ogórek kiszony, sałata, rzodkiewka, papryka, z 
wyłączeniem kanapek z dżemem lub powidłem.

Wszystkie składniki kanapek mają być świeże i wysokiej jakości.
Wszystkie kanapki w danym dniu powinny być przygotowane z takich samych składników 
(muszą być jednakowe dla wszystkich dzieci).
Każda kanapka ma zostać oddzielnie zapakowana w folię spożywczą.

3. Zamawiający będzie informować Wykonawcę o zapotrzebowaniu na określoną ilości 
kanapek, w podziale na poszczególne placówki, na dany dzień w dniu poprzedzającym 
dostawę, a w przypadku zapotrzebowania na poniedziałek Wykonawca zostanie 
poinformowany w tym samym dniu do godz. 9.00. Zamawiający będzie składał 
zamówienia drogą elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail.

4. W roku 2020 przewiduje się dostawę posiłków tylko do placówki przy ul. Krasińskiego 9 
w Gorlicach, zaś w latach 2021 - 2022 do obu placówek.

5. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki z produktów zapewnionych przez Wykonawcę.
6. Wykonawca zapewni środki transportu, którymi będzie dostarczał posiłki na własny koszt.
7. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości dostarczanych posiłków 

w zależności od faktycznie zgłoszonego zapotrzebowania. Zamówienie przez 
Zamawiającego mniejszej ilość kanapek nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez 
Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości faktycznie zamówionych przez 
Zamawiającego. Dzienne zapotrzebowanie będzie się zmieniać w zależności od frekwencji 
dzieci i nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek 
roszczeń. Wykonawca zobowiązany jest również w zależności od zapotrzebowania 
dostarczyć większą ilość posiłków zgodnie z postanowieniami ust. 1.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przerw w przygotowaniu i dostarczeniu posiłków 
z uwagi na możliwość zawieszenia zajęć z przyczyn niezależnych od Zamawiającego np. 
spowodowane COVID-19.

9. Wykonawca zobowiązany jest spełniać co najmniej jeden z warunków określonych poniżej 
w ust. 10 lub 11.

10. Wymagania związane z realizacją zamówienia - klauzule społeczne.
1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby jego działalność obejmowała społeczną 

i zawodową integrację osób będących członkami co najmniej jednej z poniższych grup 
społecznie marginalizowanych:
a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz.U. z2019r. poz.1172, 1495 i 1696),

b) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 r. poz.1482 i 1622),

c) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa 
w ustawie z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2019 r. 
poz.676, 679 i 1694), mających trudności w integracji ze środowiskiem,

d) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. 
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018 r. poz.1878 oraz z 2019 r. poz.730 
i 1690),

e) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz.1507, 1622 i 1690),
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f) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę 
uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu 
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. 
poz.1666),

g) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status 
osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia,

h) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, 
w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych 
w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych 
i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. z 2017 r. poz.823).

Minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do ww. grup nie może 
być mniejszy niż 30% osób zatrudnionych przez Wykonawcę. Wymagany poziom 
zatrudnienia Wykonawca zobowiązany jest utrzymać przez cały okres realizacji 
zamówienia.

2) W ramach czynności kontrolnych w zakresie spełnienia wymogu określonego w pkt. 1, 
prowadzonych w trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający jest uprawniony 
w szczególności do:
a) żądania oświadczenia w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu określonego 

w pkt. 1 i dokonywania jego oceny. W trakcie realizacji zamówienia na każde 
wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca 
przedłoży Zamawiającemu oświadczenie dotyczące wymagań określonych przez 
Zamawiającego w punkcie 1. Oświadczenie powinno zawierać: dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, informację 
o procentowym wskaźniku zatrudnienia przez Wykonawcę osób określonych 
w punkcie 1, podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy. Powyższe oświadczenie Wykonawcy jest podstawowym dowodem 
potwierdzającym spełnienie wymogu o którym mowa powyżej w punkcie 1,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu prowadzenia działalności 

obejmującej społeczną i zawodową integrację osób będących członkami co najmniej 
jednej z grup społecznie marginalizowanych określonych w pkt. 1 oraz braku 
utrzymania zatrudnienia co najmniej 30% osób marginalizowanych przez cały okres 
realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty 
przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 5000,00 zł. Niezłożenie przez 
Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego zgodnie z pkt. 2 dokumentów potwierdzających spełnienie przez 
Wykonawcę wymogu określonego w pkt. 1, traktowane będzie na równi z 
niespełnieniem przez wykonawcę ww. wymogu.

11. Wymagania związane z realizacją zamówienia - klauzule społeczne.
1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby w związku z realizacją przedmiotowego 

zamówienia zatrudniał co najmniej jedną osobę z co najmniej jednej z poniższych grup:
a) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
b) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania 

zawodowego,
c) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
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d) innych osób niż określone pod lit. a), b) lub c), o których mowa w ustawie z dnia 13 
czerwca 2003 f. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2019 r. poz.217 i 730) lub we 
właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, w tym osób:
- bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności w 

rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
- uzależnionych od alkoholu,
- uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,
- chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
- zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze 

środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
- uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu 

przepisów o pomocy społecznej.
Zatrudnienie osoby z ww. grupy powinno nastąpić po upublicznieniu ogłoszenia 
w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego o przedmiotowym postępowaniu 
lecz nie później niż w terminie 14 dni od daty podpisania umowy w przedmiotowym 
postępowaniu i powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy.
W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę o której mowa w zdaniu 
poprzednim lub przez pracodawcę (z winy tej osoby), Wykonawca będzie obowiązany 
do zatrudnienia na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od ustania stosunku pracy 
ze zwolnioną osobą.

2) W ramach czynności kontrolnych, prowadzonych w trakcie realizacji zamówienia,
Zamawiający jest uprawniony w szczególności do:
a) żądania oświadczenia w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu określonego 

w pkt. 1 i dokonywania jego oceny. W trakcie realizacji zamówienia na każde 
wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca 
przedłoży Zamawiającemu oświadczenie dotyczące wymagań określonych przez 
Zamawiającego w punkcie 1. Oświadczenie powinno zawierać: dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, informację 
o zatrudnieniu osoby określonej w punkcie 1, podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy. Powyższe oświadczenie Wykonawcy jest 
podstawowym dowodem potwierdzającym spełnienie wymogu zatrudnienia osoby, 
o której mowa powyżej w punkcie 1.

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia do realizacji 

zamówienia osoby wskazanej w pkt. 1 w wymaganym okresie, Zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej 
w wysokości 5000,00 zł. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez 
zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 2 dokumentów 
potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę wymogu określonego w pkt. 1, 
traktowane będzie na równi z niespełnieniem przez Wykonawcę ww. wymogu.

§2
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne, wymagane przepisami prawa 

uprawnienia wymagane przy realizacji przedmiotu umowy opisanego w §1 oraz że 
zawodowo trudni się wykonywaniem tego typu działalności, jak również że posiada
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wiedzę, doświadczenie, oraz zasoby ludzkie, lokalowe, sprzętowe pozwalające na 
prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zapewnia, że realizacja przedmiotu umowy będzie wykonywana wyłącznie 
przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje dla 
prawidłowego wykonania.

3. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania posiłków zgodnie z zasadami określonymi 
w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia łącznie z 
przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych 
do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie 
muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i 
młodzieży w tych jednostkach.

4. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania norm na składniki 
pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności.

5. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowywania i dostarczania posiłków 
zgodnie z wymogami Państwowego Inspektora Sanitarnego, obowiązującymi w tym 
zakresie normami i przepisami prawa w tym z zachowaniem wymogów sanitarno - 
epidemiologicznych w zakresie osób przygotowujących posiłki, warunków produkcji 
i transportu. Środki transportu muszą spełnić wszystkie wymogi niezbędne do przewozu 
posiłków będących przedmiotem umowy.

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać czynności określone niniejszą umową zgodnie 
z aktualnym stanem wiedzy, należytą starannością i postanowieniami niniejszej umowy.

7. Wykonawca zobowiązuje się po każdym miesiącu realizacji usługi dostarczać do siedziby 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach miesięcznego wykazu dostarczonych 
posiłków do każdej Placówki wsparcia dziennego, zawierającego datę dostawy, liczbę 
dostarczonych posiłków oraz podpis osoby dostarczającej i potwierdzającej odbiór. 
Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy wzór wykazu.

8. Wykonawca może powierzyć realizację przedmiotu umowy osobom trzecim 
zawiadamiając o tym wcześniej Zamawiającego na piśmie. W razie powierzenia 
wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej Wykonawca jest odpowiedzialny wobec 
Zamawiającego za jej działania, jak za własne. Wykonanie usług w podwykonawstwie nie 
zwalnia Wykonawcy od solidarnej odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z 
warunków umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i 
zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak 
gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego 
przedstawicieli lub pracowników.

9. Wykonawca oświadcza, że jako administrator danych osobowych wypełni obowiązki
informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od 
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu realizacji postanowień 
niniejszej umowy.

10. W związku z realizacją umowy Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania i 
zabezpieczania danych osobowych, do których uzyskał dostęp w toku realizacji niniejszej 
umowy z zachowaniem zasad zapewniających ochronę danych osobowych zgodnie z 
przepisami „RODO” - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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§3
1. Strony zgodnie z ofertą Wykonawcy ustalają cenę jednostkową brutto za przygotowanie 

jednej kanapki i dostarczenie jej w miejsce wskazane przez Zamawiającego w §1 pkt 1
niniejszej umowy, w wysokości: cena brutto: ................................................zł (słownie
zł: ...................................................................................)•

2. Ustala się, że cena jednostkowa brutto określona w ust. 1 uwzględnia wszystkie 
obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z podatkiem VAT a także wszelkie czynności, 
opłaty i koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

3. Cena określona w ust. 1 nie ulegnie zmianie przez cały okres wykonywania zamówienia.
4. Zamówienie będzie realizowane według ceny określonej w ust. 1 do wysokości środków

przeznaczonych na ten cel w budżecie Zamawiającego tj. do kwoty brutto:................zł.
(słownie: ............................................................................................). Zamawiający
dopuszcza zmianę wartości środków przeznaczonych w budżecie.

5. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie w okresach 
miesięcznych, za faktyczną ilość kanapek zamówionych przez Zamawiającego i 
dostarczonych przez Wykonawcę w danym okresie rozliczeniowym i w cenie 
jednostkowej brutto określonej w §3 ust. 1 niniejszej umowy. Potwierdzeniem ilości 
będzie wykaz dostarczonych w okresie rozliczeniowym kanapek o którym mowa w § 2 
ust. 7 niniejszej umowy.

6. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie płatna przez Zamawiającego po 
zakończeniu każdego miesiąca realizacji zamówienia, na podstawie wystawionych przez 
Wykonawcę faktur/rachunków w terminie do 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia 
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku i wykazu o 
którym mowa w § 2 ust. 7 niniejszej umowy. Należność za miesiąc grudzień płatna 
będzie do 23 grudnia. Faktury/rachunki należy dostarczać do Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Reymonta 1.

7. Zapłata będzie zrealizowana w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w 
fakturze/rachunku.

8. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego 
sumą płatności.

9. Dane do faktury/rachunku:
Nabywca - Miasto Gorlice, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice, NIP: 7382125507 
Odbiorca-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Reymonta 1, 38-300 Gorlice.

10. Przedłożenie przez Wykonawcę nieprawidłowo wystawionej faktury/rachunku lub bez 
wymienionych poniżej w ust. 13 wymaganych dokumentów skutkować będzie jej 
zwrotem Wykonawcy nie powodując skutków wobec Zamawiającego, a w szczególności 
nie dając prawa do naliczenia odsetek za opóźnienie w płatności.

11. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

12. Płatność wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie następować z 
zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a i nast. 
Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 
106 ze zm.).

13. W przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców, zapłata wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy za zrealizowanie części zamówienia, nastąpi po przedłożeniu 
Zamawiającemu dowodu dokonania na rzecz Podwykonawcy płatności za realizację 
danego zakresu zamówienia. W miejsce dowodu zapłaty dopuszcza się również pisemne 
oświadczenie Podwykonawcy (Podwykonawców), że jego (ich) wymagalne roszczenia 
względem Wykonawcy zostały zaspokojone w pełnej wysokości i terminowo.
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§4
Umowa zostaie zawarta od dnia............... 2020 r. (od dnia podpisania umowy ) do dnia
30.09.2022 r.

§5
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający naliczy 

karę umowną w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. Za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie nie 
przysługuje.

2. Za naruszenie postanowień zawartych w §2 ust. 8, Wykonawca zapłaci karę umowną 
w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek naruszenia.

3. W przypadku odstąpienia od umowy jednej ze stron - strona winna odstąpienia od 
umowy zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 5000,00 zł.

4. Przez podpisanie niniejszej umowy, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty 
naliczonych kar umownych z tytułu przypadków przewidzianych w ust. 1-3 niniejszego 
paragrafu oraz w §1 ust. 10 pkt 3 i ust. 11 pkt 3 z wynagrodzenia określonego w § 3 ust.6 
niniejszej umowy.

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§6
1. Niezależnie od wypadków wynikających z treści kodeksu cywilnego stronom przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy,

b) Wykonawca zakończy lub zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej albo 
przystąpi do procedury likwidacji,

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
d) Wykonawca nie wywiązuje się z jakichkolwiek obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy lub w sposób istotny narusza jej postanowienia, pomimo 
uprzedniego wezwania przez Zamawiającego do zaniechania naruszeń.

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie 
przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 
wobec Wykonawcy.

2. Oświadczenie o umownym odstąpieniu od umowy następuje przez złożenie pisemnego 
oświadczenia drugiej stronie umowy, w terminie do 10 dni od daty powzięcia wiadomości 
o okoliczności o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 powyżej.

§7
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowa może ulec zmianie w zakresie miejsca dostarczenia posiłków, o których mowa 
w § 1 ust. 1.

§8
1. Osoby wyznaczone do kontaktów w zakresie realizacji niniejszej umowy:
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a) ze strony Zamawiającego.................................................
b) ze strony Wykonawcy......................................................

§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy prawa 
polskiego.

§10
1) W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany 

jest przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
2) Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do 

Zamawiającego.
3) Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez 

Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
4) W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie 

udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca 
uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

5) Do rozpatrzenia sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy właściwy jest sąd 
dla siedziby Zamawiającego.

§11
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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