
 
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – Wzór umowy 

 

 

UMOWA nr ………. . 2020 
 

Zawarta w dniu …………… r. w Rzekuniu pomiędzy: 

 

Dziennym Domem Senior+ w Rzekuniu, z siedzibą w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 44, 07-411 Rzekuń, 

posiadającą NIP ………….……….., REGON ……………………… reprezentowanym przez:  

……………………………………….. 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rzekuń - Pani Moniki Teresy Michalskiej 

a 

Panią/Panem …, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer ..…………, PESEL ……………..., 

zamieszkałą/-ym pod adresem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…………..” z 

siedzibą w ……………… (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – 

zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiącym 

załącznik nr ………… do umowy, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowaną/-ym przez …………..…,  

 

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy została zawarta umowa  

o następującej treści: 

 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wyżywienia (catering) w ramach projektu 

„Kompleksowy system wsparcia osób starszych zamieszkujących Gminę Rzekuń” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX 

Wspieranie włączenia społecznego    i walka z ubóstwem Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi 

opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami krajowymi oraz wspólnotowymi. 

 

§2 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin realizacji usług będących przedmiotem umowy ustala się na okres od podpisania umowy 

do 30.12.2020 r. 

 

§3 

OBOWIĄZKI STRON  

 

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 



 
Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie 15 posiłków ciepłych dziennie dla grupy 15 

osób/seniorów, korzystających z Dziennego Domu „Senior+” w Rzekuniu. 

Planowana maksymalna ilość posiłków miesięcznie: 15 osób x 20 dni w miesiącu = 300 posiłków. 

Posiłki będą dostarczane każdego dnia roboczego (od poniedziałku do piątku) ok. godz. 13:00, z 

wyłączeniem dni świątecznych oraz innych dni, w których nie odbywają się zajęcia dla Seniorów. 

Dostarczenie realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt. 

 

Miejsce realizacji zamówienia: 

Posiłki będą dostarczane do Dziennego Domu „Senior +” w Rzekuniu, ul. Kościuszki 44, 07-411 Rzekuń. 

 

WYMAGANIA DLA WYKONAWCÓW 

 

Jadłospis, zawierający informacje na temat wartości kalorycznej posiłków, układany będzie przez 

Wykonawcę na okres 10 dni roboczych (2 tygodnie) i zatwierdzony przez osobę posiadającą 

uprawnienia dietetyka ze strony Wykonawcy, dostarczany Zamawiającemu do wcześniejszej 

akceptacji. Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez Zamawiającego będą wiążące dla 

Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie 

produktów najwyższej jakości i z normami bezpieczeństwa zgodnymi ze standardami HACCP, w jakości 

i konsystencji potraw odpowiednich dla osób 60+. Posiłki muszą spełniać wymogi żywieniowe zalecane 

zgodnie z obowiązującymi normami  żywieniowymi wg Instytutu Żywności i Żywienia. 

Wykonywania posiłków z naturalnych produktów, bez używania produktów typu instant czy gotowych 

półproduktów (np. mrożone pierogi, klopsy, gołąbki itp.) z gwarancją świeżości artykułów i produktów. 

Mięso, nie może być MOM (mięso odkostnione mechanicznie). Do przygotowania posiłków zalecane 

jest: stosowanie tłuszczów roślinnych (ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych), stosowanie 

dużej ilości warzyw i owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz. 

Wykonawca jest zobowiązany do zachowania diet pokarmowych w zależności od 

 indywidualnych potrzeb osób starszych, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego 

(np. posiłki z zaleceniami diety bezmlecznej, bezglutenowej, cukrzycowej, z uwzględnieniem 

indywidualnych potrzeb alergików). 

Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, w specjalistycznych jednorazowych 

opakowaniach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury (w przypadku dań ciepłych mają 

być one utrzymane w odpowiedniej temperaturze do momentu wydania ich Seniorom). Wykonawca 

będzie zobowiązany do zabierania odpadów pokonsumpcyjnych niezależnie od ich ilości. 

Wykonawca oświadcza, że posiada pełne uprawnienia potrzebne do świadczenia usługi wydane przez 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz certyfikat HACPP. 

Stan posiłków i sposób dowożenia musi spełniać wymogi Państwowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej. 

Liczba wydawanych posiłków uzależniona będzie od frekwencji osób starszych w Dziennym Domu 

„Senior+” w Rzekuniu i nie może wówczas stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę 

jakichkolwiek roszczeń. 

O liczbie wydawanych posiłków w danym dniu Wykonawca informowany będzie do godziny 9:00. W 

oparciu o uzyskane informacje Wykonawca dostarczać będzie określoną liczbę posiłków. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości osób starszych korzystających z Dziennego Domu 

„Senior+” w Rzekuniu i ilości dostarczanych posiłków zgodnie z rzeczywistą potrzebą. Rozliczenia 



 
finansowe usługi Wykonawcy z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie faktycznie 

dostarczonych posiłków i ceny brutto jednodaniowego posiłku dla jednej osoby starszej. Z tytułu 

wykorzystania mniejszej ilości posiłków, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 

Do obowiązków Zamawiającego realizowanych za pomocą personelu własnego należeć będzie 

wydawanie posiłków Seniorom, oraz sprzątanie pomieszczeń, w których spożywane będą posiłki, 

ponoszenie kosztów środków czyszczących i higienicznych zużywanych do sprzątania. 

W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić 

posiłki o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł. 

 

§4 

WYNAGRODZENIE I ZAPŁATA WYNAGRODZENIA 

1. Łączna cena za jeden zestaw posiłków to …………………………. zł brutto. 

2. Cena jednostkowa przedmiotu umowy uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją umowy 

i nie podlega zmianie w okresie realizacji umowy. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy za okresy miesięczne będzie ustalane w oparciu o iloczyn 

faktycznie dostarczonej ilości posiłków w ciągu miesiąca oraz ceny jednostkowej zestawu 

posiłków. 

4. Płatność będzie dokonywana przelewem na konto Wykonawcy 

………………………………………………………………… w terminie 14 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu faktury VAT. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

6. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy: 

………………………………….. który będzie kontem wskazanym w centralnym wykazie kont bankowych 

zgłoszonych do Ministerstwa Finansów, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby 

zamawiającego lub za pośrednictwem PEF prawidłowo wystawionych faktur. Za dzień płatności 

Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§5 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niedostarczenie obiadów w danym dniu  

w wysokości 10% wartości tych posiłków. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 30 dni od wystąpienia przez 

Zamawiającego z żądaniem zapłaty. W przypadku nieuiszczenia kary przez Wykonawcę  

w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może potrącić karę  

z dowolnej należności Wykonawcy. 

3. Jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa kwotę kar umownych będzie  

on uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy - na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego - 

odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywistej szkody. 

4. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 

ustawowe. 

 

§6 

ZMIANA UMOWY 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy w następujących przypadkach: 



 
a) zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych 

identyfikacyjnych; 

b) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 

c) znacznej zmianie kosztów wpływających na ostateczny koszt przygotowania posiłków. 

2. Warunkiem dokonania zmiany jest przedstawienie przez stronę pisemnego uzasadnienia. 

3. Zmiany umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

Dostęp do informacji publicznej/Ochrona danych osobowych 

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 

dotyczące go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią 

informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej  

(Dz. U. z  2019  r. poz. 1429.) która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. 

2. Wykonawca (będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) wyraża zgodę na 

udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1 i 4 zawartych w niniejszej umowie 

dotyczących go danych w zakresie obejmującym imię i nazwisko.  

3. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

4. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy  

o ochronie danych osobowych, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do zasobów systemów 

informatycznych Urzędu Gminy Rzekuń. 

5. Strony zgodnie oświadczają, iż zapewniają przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych 

osobowych, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych oraz 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1, które będą przekazywane lub udostępnione w związku lub  

w wyniku realizacji postanowień Umowy. 

6. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się nie ujawniać, nie przekazywać, nie przetwarzać, nie 

wykorzystywać dla celów własnych lub osób trzecich danych opisanych w ust. 1 jak również 

wszelkich innych informacji lub danych przekazanych w związku lub w celu realizacji niniejszej 

Umowy, chyba że stan tajemnicy wobec tych informacji lub danych ustał i są one znane publicznie 

lub ich ujawnienia zażąda uprawniony organ w przewidzianej prawem formie i treści, jednakże 

wówczas tylko w niezbędnym zakresie. Obowiązek zachowania poufności nie ma ograniczeń 

czasowych i nie wygasa po rozwiązaniu Umowy. Obowiązek ten obejmuje zarówno informacje 

wynikające z niniejszej Umowy jak również informacje uzyskane przez Wykonawcę lub 

pracowników Wykonawcy oraz osoby, którymi się posługuje w związku lub przy okazji 

wykonywania niniejszej Umowy. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki udostępnienia, przekazania, 

przetworzenia, wykorzystania dla celów własnych lub osób trzecich danych lub informacji 

opisanych w niniejszym paragrafie lub inne działania lub zaniechania skutkujące lub mogące 

skutkować wykorzystaniem tych danych w celu innym niż realizacja przedmiotu Umowy. 



 
8. Wykonawca oświadcza, że sposób pozyskiwania, wysyłania i przetwarzania danych lub informacji 

opisanych w ustępach powyżej spełnia wymogi określone w ustawie o ochronie danych 

osobowych oraz rozporządzeniach wykonawczych do ustawy. 

9. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu 

realizacji umowy. 

10. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę próby lub faktu naruszenia poufności przekazanych 

jemu danych lub informacji, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia 

Zamawiającego, nie później niż w dniu następnym po dniu w którym stwierdził ten fakt. 

11. W przypadku naruszenia postanowień § 1 Strona, która dokonała naruszenia zobowiązana jest do 

naprawienia szkody jaką druga Strona poniosła z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania na zasadach ogólnych. 

12. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od 

których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego i realizacji umowy zawartej na skutek udzielenia przedmiotowego 

zamówienia. 

 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egz. otrzymuje Zamawiający,  

1 egz. Wykonawca. 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY:          WYKONAWCA: 


