
                   Załącznik Nr 2 
      

 
UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH 

     Nr    /2017r  
 
 
zawarta w dniu      .2017r. w Gdańsku pomiędzy Gminą Miasta Gdańska z siedzibą w 
Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 NIP 583-00-11-969 
Domem Pomocy Społecznej w Gdańsku, ul. Starogardzka 20, 80-058 Gdańsk Regon 
000294527 reprezentowanym przez 
Dyrektora - Barbarę Witerską,  
działającą na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Gdańska z dnia  
21 lutego 2005r. zwanym w dalszej części Zamawiającym  
a 
„…………………………………………………………………………………………………repreze
ntowanym przez  
  
zwanym dalej Wykonawcą: 
 
W wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne  na podstawie  
art. 138o  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r 
poz. 2164 ze zm.) zwanej w dalszej części „ustawą” zawarto umowę następującej treści: 
 
      § 1 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług gastronomicznych na warunkach 

określonych w złożonej ofercie z dnia   ………2017r. stanowiącej załącznik nr …… do 
umowy. 

2. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług gastronomicznych w Domu Pomocy 
Społecznej w Gdańsku przy ul. Starogardzka 20, zwanym w dalszej części „Domem”, 
polegających na:   
1) usłudze przygotowania posiłków,  
2) usłudze gotowania posiłków, 
3) usłudze dowożenia  posiłków, 
- zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Rozdziale II Ogłoszenia. 
Ogłoszenie stanowi załącznik nr …… do  niniejszej umowy. 

 
§ 2 

 
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia … 2017r. do dnia ……  2019r., nie dłużej 
jednak niż na czas trwania umowy najmu pomieszczeń i wyposażenia kuchni w Domu 
zawartej pomiędzy Wykonawca i Zamawiającym. 
 

§ 3 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się przygotowywać posiłki codziennie, na bieżąco, w ilości 

ustalonej każdorazowo przez Zamawiającego, ze świeżych produktów, w 
pomieszczeniach kuchni Domu, z uwzględnieniem: 
1) diet wymienionych w ust.2,   
2) zaleceń lekarza,  
3)  wymagań określonych odpowiednio w przepisach Ustawy z dnia 28 października 

2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.149 ze zm.) i 
innych odpowiednich  przepisach w tym zakresie; 

4) zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia.   



2. Posiłki muszą być wysokiej jakości, urozmaicone, bez stosowania dodatkowych 
preparatów zastępczych oraz środków konserwujących, w szczególności Wykonawca jest 
zobowiązany do: 

 nieużywania gotowych produktów np. (pierogi mrożone, pyzy, klopsy, gołąbki itp.) 

 nieużywania produktów typu instant oraz syntetycznych zamienników pokarmowych 
np. susz jajeczny,  

 używania masła na kolację a nie produktów masłopodobnych, 

 używania wędlin i mięsa wysokiej jakości. 
3. Wymaga się od Wykonawcy przygotowania następujących diet: 

a) dieta podstawowa, 
b) dieta łatwostrawna z ograniczeniem substancji ograniczających wydzielanie  soku 
żołądkowego, 
c) dieta łatwostrawna z ograniczeniem węglowodanów prostych, 
d) dieta o zmiennej konsystencji np.: miksy, kleik (na żądanie zamawiającego), 
e) dieta wątrobowa, 
f) dieta bezmleczna 
g) dieta moczanowa 
h) dieta bezglutenowa 
i) dieta dla fenyloketonurii 

 
      § 4 
 
Wykonawca zobowiązuje się przygotowywać 4 posiłki dziennie z podziałem na diety o  ściśle 
ustalonych porach dnia: 
1)  śniadanie  -   8.00 – 10.00 
2)  II śniadanie  -  11.00 
3)  obiad  -  13.00 – 15.00 
4)  kolacja  -  18.00 – 20.00 
 

§ 5 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) Sporządzania jadłospisu, z uwzględnieniem określonej grupy ludności wiekowej i 
specyfiki Domu oraz zgodnie z zasadami żywienia i dietetyki stosowanej 
opracowanymi przez Instytut Żywności i Żywienia; posiłki powinny pokrywać 
całodobowe zapotrzebowanie na kalorie i podstawowe składniki odżywcze tj. białka, 
tłuszcze, witaminy oraz sole mineralne.  

2) Zalecane normy kalorii i składników pokarmowych obliczone na osobodzień: 
Kalorie ok. 2400-2600 
Węglowodany ok. 300g 
Białko ogółem 70g, w tym białko zwierzęce ok. 20-30g 
Tłuszcz ok. 70g 
Białko powinno pokrywać od 13-16% całodobowego zapotrzebowania kalorycznego 
natomiast reszta kalorii powinna być pokryta przez węglowodany. 
2.1) Śniadania będą składały się co najmniej z następujących potraw: 

- zupa mleczna, (co drugi dzień) 
-gorący napój,  
-pieczywo różne,(codziennie dla każdego podopiecznego bułka) 
-dodatek tłuszczowy, 
-dodatek nabiałowy lub dodatek z białka zwierzęcego (w dniu, w którym nie ma 

zupy mlecznej oba dodatki). 
2.2) II śniadania owoce, jogurty, słodycze, sok owocowy, drożdżówki itp. 
2.3) Obiady będą składały się co najmniej z następujących potraw: 

- zupa, 



- drugie danie składające się ze składnika: węglowodanowego (ziemniaki, 
makaron kasze ...), białkowego, warzywnego (surowego lub przetworzonego), 

- napój. 
2.4) Kolacje będą składały się co najmniej z następujących potraw: 

- gorący napój, 
- pieczywo różne, 
- masło, 
- dodatek nabiałowy lub dodatek z białka zwierzęcego 
- lub potrawa z białka roślinnego z dodatkiem węglowodanowym, 
- lub potrawa warzywna lub mięsno-warzywna z dodatkiem węglowodanowym. 

Dodatkowo do  kolacji lub śniadań dodatek składnika warzywnego. 
 
Szczegółowy opis i gramatura wymagań dotyczących posiłków znajduje się w 
Rozdziale II Ogłoszenia – opis przedmiotu zamówienia. 

 
3) Przedstawiania ww. jadłospisu, obejmującego okresy dekadowe do akceptacji 

pracownikowi wyznaczonemu przez Zamawiającego z trzydniowym wyprzedzeniem. 
Każdy dekadowy jadłospis, jeżeli jest inny od przedłożonego przez Wykonawcę wraz z 
ofertą, musi spełniać wszystkie wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia i w 
umowie i może być zastosowany po pisemnej akceptacji przedstawiciela 
Zamawiającego. W trakcie realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do 
stosowania i uwzględniania sugestii i uwag Zamawiającego w zakresie planowanych 
produktów i potraw. 

4) Wywieszania dziennego jadłospisu na tablicy przed wejściem do pomieszczeń 
kuchennych; 

5) Uwzględniania w jadłospisach, w ramach oferowanej ceny rozszerzonego menu na 
Boże Narodzenie, Wielkanoc, a także przygotowywania posiłków na imprezy  
okolicznościowe wymienione w Załączniku Nr 4 do Ogłoszenia; 

6) Zapewnienia dostępu przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych i 
napojów (pieczywo, masło, herbata, dżem) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej ( 
Dz. U. z 27 sierpnia 2012r. , poz.964);  

7) Przygotowania posiłków do odbioru z kuchni  przez wyznaczonych pracowników 
Zamawiającego z wykorzystaniem przeznaczonych do tego celu pojemników, 
zabezpieczających posiłki przed wylaniem i wychłodzeniem, spełniających wymogi 
sanitarno-epidemiologiczne, które zapewnia Wykonawca; 

8) Dowożenia posiłków z kuchni DPS do filii Cieplewo. W porze obiadu mogą być 
dowożone do Cieplewa  produkty na kolację i śniadanie dnia następnego. Dowożenie 
posiłków odbywać się będzie samochodem Wykonawcy zgodnie z obwiązującymi w 
tym zakresie przepisami sanitarno-epidemiologicznymi w naczyniach typu bemar,  lub 
termosach ,które zapewnia Wykonawca. 

9) Gorące posiłki dostarczane do Cieplewa muszą posiadać temperaturę zgodną z 
obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami tzn. minimalna temperatura zupy winna 
wynosić 750C, drugiego dania 630C, płynów 800C, a maksymalna temperatura 
produktów zimnych np. sałatki, pasty, sery itp. nie wyższa niż 40C; 

10) Produkty suche przeznaczone nie do natychmiastowego zużycia, muszą być 
dostarczane w opakowaniach oryginalnych pozwalających na odczytanie terminu 
przydatności produktu do spożycia. 

11) Prowadzenia ewidencji ilościowo-wartościowej wydanych posiłków z podziałem na 
poszczególne diety, oraz zapewnienia Zamawiającemu prawa do wglądu do tej 
ewidencji, a także zapewnienia prawa do wglądu do dokumentacji źródłowej np.: faktur 
zakupu, kartotek magazynowych itp. 

12) Udostępniania płatnych posiłków dla pracowników Zamawiającego, którzy się o to 
zwrócą; 

13) Mycia i wyparzania całości kompletu naczyń i sztućców po każdym posiłku; 



14) Odpady pokonsumpcyjne Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami; 

15) Obowiązek pobierania i przechowywania próbek żywności spoczywa na Wykonawcy 
15.1) Próbki żywności pobierane w ilości niezbędnej do przeprowadzenia badań 
laboratoryjnych przy czym nie mniej niż 150g w przypadku zup, mięsa, potraw 
mięsnych i rybnych, wędlin i wyrobów wędliniarskich (w jednym kawałku) warzyw 
gotowanych, sosów, potraw mącznych oraz mlecznych, leguminy, wyrobów 
garmażeryjnych, sałatek oraz lodów - przechowywane są w kuchni Domu Pomocy 
Społecznej przy ul. Starogardzkiej 20 przez 3 dni, licząc od chwili kiedy cała partia 
została spożyta, w miejscu wydzielonym wyłącznie do tego celu oraz w warunkach 
zapewniających utrzymanie temperatury +40C lub niższej w zależności od 
przechowywanego produktu. 

 
      § 6 
 
1. Zamawiający zobowiązuje się, że ilość potrzebnych posiłków z podziałem na diety, 

zgłaszana będzie pisemnie przez Zamawiającego  do godziny 10.00 dnia poprzedniego i 
korygowana do godz. 8.00 dnia bieżącego z podziałem na poszczególne posiłki 
(śniadanie, obiad, kolacja) 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli stosowanych surowców w szczególności ich 
jakości, świadectwa ich pochodzenia, przebiegu procesów technologicznych, w 
szczególności czystości personelu i posiadania przez nich aktualnych orzeczeń 
lekarskich, czystości pomieszczeń i wyposażenia kuchni, zużycia mediów oraz 
przestrzegania przez Wykonawcę składu i gramatury posiłków, a uwagi i zastrzeżenia 
będą składane Wykonawcy na piśmie. 

3. Wyznaczony pracownik Zamawiającego (pielęgniarka dyżurna) będzie sprawować nadzór 
nad jakością, ilością i przestrzeganiem obowiązujących norm przy sporządzaniu posiłków. 
W przypadku zakwestionowania jakości, ilości i zgodności z normami posiłków 
Zamawiający ma prawo odmówić ich przyjęcia i żądać dostarczenia posiłków 
odpowiadających jakością, ilością i zgodnością z normami, a Wykonawca jest 
zobowiązany do ich dostarczenia na własny koszt. Wykonawca zobowiązany jest 
umożliwić i współdziałać w przeprowadzonej przez pracowników Zamawiającego kontroli. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania porcji posiłków do Sanepidu w celu 
przebadania ich zgodności kalorycznej i jakościowej z obowiązującymi w tym zakresie 
normami. 

5. W przypadku niezgodności z  obowiązującymi normami koszt badania posiłku ponosi 
Wykonawca. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności za badanie  z 
wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 

 
      § 7 
 
1. Cena brutto za jeden osobodzień żywienia zgodnie  z ofertą  - wynosi …… zł 
2. Cena brutto jednego osobodnia żywienia nie ulega zmianie przez cały okres realizacji 

umowy. Nie  dotyczy to okoliczności wymienionych w §20 ust 1 pkt 4 niniejszej umowy. 
 
      § 8 
 
1. Wykonawcy z tytułu czynności określonych niniejszą umową będzie przysługiwało 

comiesięczne wynagrodzenie ustalone według wzoru: 
 

Cena brutto jednego osobodnia żywienia  ilość faktycznie wydanych posiłków w 
danym miesiącu (śniadań, obiadów, kolacji).   

 
2. W przypadku niewykorzystania przez mieszkańca pełnego osobodnia żywienia do 

rozliczeń przyjmuje się: 



a) koszt śniadania 20% stawki osobodnia żywienia 
b) koszt II śniadania 5% stawki osobodnia żywienia 
c) koszt obiadu 55% stawki osobodnia żywienia 
d) koszt kolacji 20% stawki osobodnia żywienia 

 
3. Strony ustalają, że maksymalna suma wynagrodzenia za wykonanie zamówienia w 

okresie obowiązywania umowy będzie wynosić  ……    PLN brutto (słownie:  ……PLN). 
4. Wypłata wynagrodzenia, wyliczonego w sposób określony w ust. 3, będzie następowała 

po upływie każdego miesiąca, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury wraz z załącznikami od Wykonawcy, przelewem na jego konto 
bankowe wskazane na fakturze.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie z wynagrodzenia kwot należnych 
Zamawiającemu od Wykonawcy z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń kuchni, 
wyposażenia i sprzętu kuchni oraz za zużyte media , o których mowa w §§ 3 i 4 umowy 
najmu nr      /2017 z dnia      .2017r. zawartej pomiędzy Zamawiającym (Wynajmującym) a 
Wykonawcą (Najemcą). 

5.Terminem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 9 
 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę wskazanych w Wykazie osób 
stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy, szefa kuchni oraz kucharza, do realizacji 
Przedmiotu zamówienia. Ww. osoby powinny być zatrudnione na podstawie umowy o 
pracę, na pełen etat. Warunki dokonywania ewentualnych zmian w Wykazie osób określa 
§ 11 ust. 3 pkt 1 niniejszej umowy.  

2. Zatrudnienie ww. osób powinno nastąpić najpóźniej z dniem rozpoczęcia realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

3. Osoby, o których mowa. w ust. 1 powinny być zatrudnione nieprzerwanie przez cały okres 
trwania niniejszej umowy. W przypadku wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy, 
przez osobę zatrudnioną lub przez Wykonawcę, Wykonawca będzie zobowiązany do 
zatrudnienia na to miejsce innej osoby spełniającej wymagane warunki określone w 
rozdziale  IV pkt 1 ppkt 2 b tiret pierwsze lub drugie Ogłoszenia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego przedstawić w terminie 
do 7 dni od otrzymania takiego żądania aktualne oświadczenie, że osoby, o których mowa 
w ust. 1 powyżej są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, 
podpisane przez osobę/y upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Przedmiotowe 
oświadczenie Wykonawca składa pod rygorem odpowiedzialności za składanie 
fałszywych oświadczeń.  

5. Niezatrudnienie osób wskazanych w ust. 1 lub nieprzedłożenie przez Wykonawcę 
oświadczeń, o których mowa w ust. 4 powyżej może skutkować naliczeniem kar 
umownych, o których mowa w §10 ust. 2 pkt 8 lub 9 Umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli spełniania przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagań zatrudnienia na umowę o pracę osób 
wykonujących czynności , o których mowa  w  niniejszym paragrafie. 

 
      §10 

 
1. Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy 

obowiązywać będzie odszkodowanie w formie kar umownych. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

1) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 5% maksymalnej sumy 
wynagrodzenia, o której mowa w § 8 ust.3 umowy, 

2) w wysokości 30% ceny brutto jednego osobodnia żywienia za każdy posiłek 
przygotowany niezgodnie z jadłospisem, o którym mowa w §5 ust. 1 pkt 1-4 Umowy,



 Umową lub zaleceniami lekarza, a także za każdorazowy brak wywieszonego 
jadłospisu, 

3) w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdorazowe opóźnienie w 
przedmiocie wykonania umowy tj. niedotrzymanie pory wydania posiłku określonego w 
§ 4 umowy – powstałe z winy Wykonawcy 

4) w wysokości 10% średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień 
 niewykonywania umowy, 

5) w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia wynikającego z bieżącej faktury za 
zawinione niewykonanie obowiązku określonego w § 6 ust 3 

6) w wysokości 50% ceny brutto jednego osobodnia żywienia za każde niedostarczone 
niezbędne do podania posiłku naczynie lub naczynie w nieodpowiednim stanie 
(czystości i jakości), 

7) w wysokości 1% miesięcznego wynagrodzenia wynikającego z bieżącej faktury  za 
niedostarczenie lub niedostarczenie w terminie jadłospisu dekadowego, 

8) w wysokości 0,2 % maksymalnej sumy wynagrodzenia, o której mowa w § 8 ust.3 
umowy w przypadku niezatrudnienia którejkolwiek z osób, o których mowa w §9 ust. 1 
umowy, 

9) za nieprzedłożenie wymaganych oświadczeń, o których mowa w §9 ust. 4 umowy - 
wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego 
na podstawie aktualnie obowiązujących  przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę, oraz liczby rozpoczętych miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie 
dopełniono przedmiotowego wymogu. 

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

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wystawionych 
faktur za wykonany przedmiot umowy.  

 
      § 11 
 
W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności Wykonawcy przysługuje 
prawo naliczenia ustawowych odsetek za opóźnienie. 

 
§ 12 
 

1. Tytułem należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy w wysokości  4% maksymalnej sumy wynagrodzenia, o której mowa w 
§ 8 ust.3 umowy w formie: … . 

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 służy pokryciu roszczeń Zamawiającego wobec 
Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, w tym 
zapłaty kar umownych. 

3. Zabezpieczenie wnoszone jest na okres trwania umowy. 
4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie, pomniejszone o ewentualne potrącenia z tytułu 

pokrycia roszczeń, o których mowa w ust. 2, w terminie 30 dni zakończenia realizacji 
umowy.  

 
§ 13 

 
1. Wykonawca zapewnia, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
2. Osobą z ramienia Wykonawcy  odpowiedzialną za należyte wykonanie umowy i do 

kontaktu jest   
3. Osobą do kontaktu z ramienia Zamawiającego jest Kierownik Działu Opiekuńczo-

Wychowawczego Pani Anna Urban  
 
       
 



§ 14 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania kuchni do wymogów określonych w 

przepisach sanitarno-epidemiologicznych oraz zaleceń wydanych przez kontrolę 
Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego oraz wprowadzenie standardów 
GHP,GMP i HACCP we własnym zakresie i na własny koszt. 

2. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie powyższych wymogów na czas trwania 
umowy. 

3. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia działalności 
w pomieszczeniach kuchennych DPS decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Gdańsku o zatwierdzeniu zakładu. Po otrzymaniu ww. decyzji należy ją 
przedstawić Zamawiającemu.  

 
      § 15 
 
Wykonawca zapewni we własnym zakresie pozostałe, oprócz dzierżawionych, urządzenia i 
naczynia niezbędne do wykonania usługi. 
 
      § 16 
 
Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. 
 
      § 17 
 
1. Umowa niniejsza ulega rozwiązaniu, przed upływem okresu na jaki została zawarta z 

dniem rozwiązania umowy najmu pomieszczeń i wyposażenia kuchni. 
2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 
3. Strony przewidują możliwość wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym  w 

następujących przypadkach: 
1) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usług na rzecz Zamawiającego bez 

uzasadnionych przyczyn, lub przerwie świadczenie usług na okres co najmniej dwóch 
dni, 

2) Wykonawca pomimo pisemnych upomnień realizuje usługi przewidziane niniejszą 
umową w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub Ogłoszenia, co 
skutkowało co najmniej dwukrotnym nałożeniem na Wykonawcę kar umownych, o 
których mowa w §10 ust. 1 pkt 2-7 niniejszej umowy. 

4. W każdym przypadku rozwiązanie umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
§ 18 

 
W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przed upływem okresu, na jaki została zawarta, 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznie 
wykonanej części umowy. 

§ 19 
 
1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę  100.000 zł  - na co dołączył przed 
zawarciem umowy odpowiedni dokument. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przez cały okres obowiązywania umowy.  



 
      § 20 
      
1. Zmiana postanowień  niniejszej umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 

1) zmian nie dotyczących treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
2) zmian korzystnych dla Zamawiającego , których konieczność wprowadzenia wynika z  

okoliczności , których nie można  było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
3) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w następujących przypadkach: 

        a)  zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
        b)  zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
             podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym 
             wynagrodzeniu za pracę, 
        c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
            zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub 
            zdrowotne, 

   - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
     Wykonawcę. 

5) możliwa jest zmiana osób wymienionych w Wykazie osób, stanowiącym załącznik nr 3 
do umowy, z zastrzeżeniem, że nowe osoby muszą posiadać co najmniej takie same 
kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia zawodowe jak osoby, które są zastępowane.  

2. Wszystkie powyższe przesłanki do zmiany umowy stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 
wyrażenia takiej zgody.  

3. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych postanowień 
umowy, które nie dotyczą treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

4. Nie stanowi zmiany umowy:  
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 
2) zmiana danych teleadresowych. 

5. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do    
udokumentowania  zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę. 

6. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 
7. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 
8. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 4 lit. a należne 

Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie ustalone  
z  uwzględnieniem stawki podatku wynikającej z obowiązujących przepisów, na      
złożony przez Wykonawcę wniosek  zawierający uzasadnienie faktyczne i prawne oraz 
dokładne wyliczenie kwoty  wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. Zmiana 
wysokości wynagrodzenia dotyczyć będzie usług wykonanych po dacie podpisania 
aneksu. 

9. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 4 lit. b Wykonawca składa 
pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności faktur wystawionych po wejściu w 
życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek 
powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne wraz z dokumentami to 
potwierdzającymi oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie 
umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany będzie wykazać związek pomiędzy 
wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany 
minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien 
obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca  
obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy   minimalnej. Nie będą 
akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzenia pracowników 
Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości  minimalnego 
wynagrodzenia. 

 



10. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 4 lit. c Wykonawca 
składa pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności faktur wystawionych po 
zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien 
zawierać  wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne wraz  z dokumentami to 
potwierdzającymi  oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie 
umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany będzie wykazać związek pomiędzy 
wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany  zasad, 
o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. c , na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien 
obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca 
obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w pkt4c.  

             
      §21 
 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
       

§ 22 
 
Spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej umowy Strony będą rozstrzygały 
polubownie, a w braku porozumienia poddają je rozstrzygnięciu Sądu właściwego ze 
względu na siedzibę Zamawiającego. 
 
      § 23 
 
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
 
Załączniki do Umowy: 
1) Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy z dnia …… 
2) Załącznik nr 2 – Ogłoszenie o zamówieniu z dnia …… 
3) Załącznik nr 3 - Wykaz osób 
 
 

Zamawiający       Wykonawca 
 


