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UMOWA  
 

zawarta w dniu …………………… w Wieruszowie pomiędzy: 

Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieruszowie, ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów, 

który działa w imieniu Gminy Wieruszów, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów, NIP 997-01-35-461, 

reprezentowanym przez: 

Małgorzatę Burak — Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie 

przy kontrasygnacie  

Sylwii Soborczyk – Głównej księgowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne 

w Wieruszowie, 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

……………………………………………………………………………………… 

NIP ………………………. , REGON  …………………………., reprezentowanym przez 

……………………………………………….. , zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 

 

w oparciu o art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2020 r. Prawo zamówień publicznych                  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) i przeprowadzonego zapytania ofertowego na zasadzie konkurencyjności, 

o której mowa w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014 – 2020” z dnia 21 grudnia 2020 r., rozstrzygniętego w dniu ………………………………. , 

została podpisana umowa o następującej treści: 

§ 1 

Przemiot umowy 

Przedmiotem umowy są usługi polegające na przygotowaniu i dowozie (do miejsca zamieszkania 

uczestników projektu) posiłków dla 12 osób (zupa + II danie pakowane w naczynia wielorazowego 

użytku lub opakowania ekologiczne) codziennie od poniedziałku do piątku (pięć dni w tygodniu za 

wyjątkiem świąt kościelnych i państwowych).  

§2 

1. Wykonawca zobowiązuje się na zamówienie Zamawiającego przygotować i dostarczyć (do 

miejsca zamieszkania uczestników projektu) posiłki dla 12 osób (zupa + II danie pakowane 

w naczynia wielorazowego użytku lub opakowania ekologiczne) codziennie od poniedziałku do 

piątku (pięć dni w tygodniu za wyjątkiem świąt kościelnych i państwowych), zgodnie z ofertą 

cenową stanowiącą integralną część niniejszej umowy. 

2. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2023 roku. 
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§3 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie przygotowane i dostarczone 

posiłki (zupa + II danie) dla 12 osób do miejsca ich zamieszkania, wg stawek jednostkowych 

określonych w ofercie i formularzu cenowym. 

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy obliczone zostanie na jako iloczyn ceny jednostkowej brutto 

w wysokości …………… zł (słownie: ………………), za posiłek (zupa + II danie) jednego 

podopiecznego MGOPS, ilości dni przez jakie były one przygotowywane i dostarczane oraz ilości 

osób jakim zostały one wydane.  

3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy dotyczy zamówienia polegającego na przygotowaniu 

i dowozie posiłku zupa + II danie) dla 12 podopiecznych MGOPS w Wieruszowie objętych 

niniejszym zamówieniem. 

4. Zamawiający zastrzega, że ilość dostarczanych posiłków może ulec zmianie. O zmianie ilości 

posiłków Wykonawca każdorazowo będzie informowany dzień przed wykonaniem usługi.  

5. Płatność wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, 

nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury po upływie każdego miesiąca 

kalendarzowego dostarczania posiłków w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury. 

6. Maksymalna łączna wartość wynagrodzenia brutto nie może przekroczyć wartości środków 

finansowych zabezpieczonych przez Zamawiającego na realizację przedmiotowego zamówienia, 

które w dniu podpisania umowy wynoszą  ………………… zł        

7. Płatność faktury będzie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. 

8. Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 4 

Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia, o którym mowa § 3. ust. 2, do dostawy 

i wniesienia przygotowanych posiłków do miejsca zamieszkania podopiecznych MGOPS 

w Wieruszowie 

§ 5 

Strony wskazują jako osoby odpowiedzialne za współdziałanie przy wykonywaniu umowy: 

Wykonawca — ………………………………………………………….. 

Zamawiający — …………………………………………………………. 
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§ 6 

1. Wykonawca przedłoży faktury adresowane na:  

       Nabywca: Gmina Wieruszów, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów, NIP 997-01-35-461, 

       Odbiorca: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie, ul. Rynek 21, 98-400 

       Wieruszów, a Zamawiający dokona zapłaty w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo     

        wystawionej faktury. 

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż posiłki są niezgodne z określonymi 

w zapotrzebowaniu, słabej jakości, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę pisemnie, 

a w przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany 

zapewnić posiłek na swój koszt z innych źródeł.  

3. Wykonawca będzie przestrzegać przepisy sanitarno-epidemiologicznych, BHP i p.poż. 

4. Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał usługę własnym transportem zachowując wymogi 

sanitarno – epidemiologiczne w zakresie personelu, warunków produkcji oraz weźmie 

odpowiedzialność za ich przestrzeganie 

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia.  

6. W przypadku wad nienadających się do usunięcia przez Wykonawcę w sposób wskazany w ust. 3, 

Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia stwierdzonego fakturą 

VAT. 

§ 7 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności 

w szczególności decyzję właściwego Organu Inspekcji Sanitarnej stwierdzającą spełnienie 

wymagań higieniczno-zdrowotnych do produkcji posiłków oraz możliwości prowadzenia 

cateringu, niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny i osoby niezbędne do 

wykonania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace terminowo. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania jakości dostarczanych posiłków oraz 

sposobu ich transportowania.  
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§ 8. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy strony zobowiązują się 

załatwiać w drodze ugody, natomiast w przypadku jej nieosiągnięcia, poddać rozstrzygnięciu 

jej właściwego Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

3. Każdej ze Stron w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w 

chwili jej podpisania przysługuje zgodnie z postanowieniami art. 395 Kodeksu Cywilnego 

prawo do odstąpienia od umowy w uzgodnionym terminie po uregulowaniu wzajemnych 

zobowiązań dotyczących wynagrodzenia za wykonane usługi. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności 

i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać przeniesienia praw 

i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, a zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy 

dokonywane będą pod rygorem nieważności w postaci pisemnych aneksów podpisanych przez 

obie Strony. 

§ 9 

1. Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich 

zobowiązań zawartych w umowie, jeżeli okoliczności „siły wyższej” będą stanowiły 

przeszkodę w ich wypełnieniu. 

2. Przez pojęcie siły wyższej Strony rozumieją każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, 

które w chwili zawarcia umowy nie było możliwe do przewidzenia przez Strony, któremu nie 

można było zapobiec, w szczególności klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, stan wojenny. 

3. Strona może powołać się na okoliczności ,,siły wyższej” tylko wtedy, gdy poinformuje ona 

o tym pisemnie drugą Stronę w ciągu 3 dni od ustalenia tych okoliczności. 

4. Okoliczności zaistnienia ,,siły wyższej” muszą zostać udowodnione przez Stronę, która się na 

nie powołuje. 

5. Strony zawierając umowę oświadczają, że mają pełną świadomość istniejącego stanu epidemii 

COVID-19 oraz regulacji prawnych i ograniczeń z tym związanych. 

6. Wykonawca oświadcza, że stan epidemii COVID-19 oraz regulacje prawne i ograniczenia 

z niego wynikające, uwzględnił w „Formularzu cenowym”, według stanu na dzień jej 

złożenia. 
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7. Sytuacja, o której mowa w ust. 5 i 6, jak również wiedza Stron w tym zakresie, nie wyłącza 

możliwości powołania się na wystąpienie epidemii COVID-19, jako zdarzenia siły wyższej,  

w sytuacji: 

a) gdy rozwój epidemii COVID-19, dotknie którąkolwiek ze Stron umowy w stopniu 

większym, niż w chwili złożenia „Formularza cenowego” lub  

b) wprowadzenia nowych regulacji prawnych i/lub ograniczeń związanych ze stanem epidemii 

COVID-19, o ile zmienione okoliczności, regulacje prawne i/lub ograniczenia będą miały 

wpływ na realizację umowy. 

§10  

Z tytułu niewykonania  lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy strony ponoszą 

odpowiedzialność odszkodowawczą na ogólnych zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 11. 

1. W związku z zawarciem umowy Wykonawca udostępnia Zamawiającemu dane osobowe osób 

reprezentujących Wykonawcę przy podpisaniu umowy oraz dane osobowe osoby, o której 

mowa w § 4, w zakresie tam określonym. 

2. Z chwilą udostępnienia danych osobowych osób reprezentujących Wykonawcę administratorem 

tych danych staje się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 

21, 98-400 Wieruszów, adres e-mail: wieruszow@mgops.pl, tel. 62 784 15 54 

3. Udostępnione dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego w celu realizacji umowy na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1 z późn. zm.), zwanym jako 

„RODO”.  

4. Zamawiający wykonuje wobec osób reprezentujących Wykonawcę, których dane osobowe 

będzie przetwarzał, obowiązek informacyjny zgodnie z klauzulą stanowiącą załącznik nr 1 do 

umowy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się poinformować na piśmie osobę, o której mowa w § 3, 

o udostępnieniu jej danych osobowych Zamawiającemu oraz o przysługujących tej osobie 

prawach z tym udostępnieniem związanych, zgodnie z art. 13 lub 14 RODO.  

6. Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO, wzór oświadczenia stanowi załącznik 

nr 2 do umowy. 
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7. Wykonawca przetwarza dane osobowe pracowników Zamawiającego, o których mowa w § 3, 

udostępnionych Wykonawcy wyłącznie do kontaktów w trakcie realizacji przedmiotu umowy.  

8. Z uwagi na treść art. 14 ust. 5 RODO, obowiązek informacyjny Wykonawcy względem osób, 

o których mowa w ust. 7, nie będzie miał zastosowania. 

9. Wykonawca oświadcza, że zna i stosuje RODO oraz inne obowiązujące przepisy z zakresu 

ochrony danych osobowych, jak również daje gwarancję wdrożenia odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi 

RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

§12 

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Strona zgłaszająca reklamację 

zobowiązana jest w pierwszej kolejności wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego. 

2.  Druga Strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do treści reklamacji w ciągu 

30 dni od chwili jej otrzymania (dostarczenia). 

 

§13 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

 

 WYKONAWCA                                                                        ZAMAWIAJĄCY 

 

 

………………………………………                                                 …………………………………. 
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Załącznik nr 1  

W związku z realizacją wymogów art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

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 (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego jako „RODO”, Zamawiający 

informuje: 

− Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów, adres e-mail: 

wieruszow@mgops.pl, tel. 62 784 15 54 

− kontakt do Inspektora Ochrony Danych znajduje się pod adresem: Wieruszowie ul. Rynek 21, 

98-400 Wieruszów, adres email: iod@mgops.pl 

− Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu 

związanym z zawarciem i realizacją umowy, której przedmiotem jest przygotowanie i dowóz 

(do miejsca zamieszkania uczestników projektu) posiłków dla 12 osób (zupa + II danie 

pakowane w naczynia wielorazowego użytku lub opakowania ekologiczne) codziennie od 

poniedziałku do piątku (pięć dni w tygodniu za wyjątkiem świąt kościelnych i państwowych), 

− odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

została dokumentacja związana z realizacją zawartej umowy, 

− Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub do czasu 

wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy, a po upływie tego okresu 

przechowywania zostaną usunięte, 

− w odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,  

− posiadają Pan/Pani: 

• prawo do dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych 

na zasadach określonych w art. 15 RODO, 

• prawo do żądania sprostowania danych osobowych – na zasadach określonych w art. 16 

RODO, 

• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 

Państwo że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

− nie przysługuje Panu/Pani: 

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
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Załącznik nr 2 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1 z późn. 

zm.), zwanego, jako „RODO”, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskaliśmy w celu zawarcia z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

w Wieruszowie umowy, której przedmiotem jest  przygotowanie i dowóz (do miejsca zamieszkania 

uczestników projektu) posiłków dla 12 osób (zupa + II danie pakowane w naczynia wielorazowego 

użytku lub opakowania ekologiczne) codziennie od poniedziałku do piątku (pięć dni w tygodniu za 

wyjątkiem świąt kościelnych i państwowych).  

 

--------------------------------------------- 

podpis 


