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Załącznik nr 5 do SIWZ 

WZÓR 

 

UMOWA Nr ..../SP/2020 

 

 

zawarta w dniu  ……….2020 roku  w Ustce , pomiędzy 

Gminą Miasto Ustka z siedzibą w Ustce 76-270, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3,               
NIP 839-002-36-11,  

reprezentowaną przez: 

Panią mgr Elżbietę Mey-Wysocką – Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3  im. gen. M. Zaruskiego w 
Ustce,   ul. Wróblewskiego 7,  

przy kontrasygnacie: 

Pani Anny Lemańskiej – Głównego Księgowego,  

zwanym w treści umowy Zamawiającym,  

a  

 ……………………………………………………………………………… NIP.  
……………..REGON:……………...,  

reprezentowana przez:  

………………………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści: 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) pn. „Usługa gastronomiczna polegająca 

na przygotowaniu, dostarczaniu i wydawaniu posiłków dla dzieci w wieku szkolnym w 2020 

roku”, zwanego w dalszej części postępowaniem, Zamawiający zleca Wykonawcy realizację zamówienia 

o następującej treści, zgodnego w treści ze złożoną przez Wykonawcę ofertą. 

 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest usługa gastronomiczna polegająca na przygotowywaniu, dostarczaniu i 

wydaniu posiłków dla dzieci w wieku szkolnym w 2020 roku. 

2. Zamówienie obejmuje przygotowanie i dostarczenie posiłków regeneracyjnych dla uczniów klas 

mistrzostwa sportowego oraz przygotowanie i dostarczenie obiadów dla pozostałych uczniów 

szkoły. 

3. Planowana, szacunkowa ilość dzieci dożywianych: 134 dla posiłków regeneracyjnych oraz 60 dla 

obiadów 

4. Szacunkowe ilości dzieci dożywianych, wskazana w ust. 3, została określona na podstawie aktualnej 

wiedzy Zamawiającego w zakresie potrzeb dożywiania dzieci w okresie objętym przedmiotem 

umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dzieci dożywianych o maksymalnie 
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50% w zależności od frekwencji dzieci w szkole, a Wykonawca nie będzie podnosił wobec 

Zamawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu, w tym zwrotu  poniesionej szkody oraz utraconych 

korzyści. 

5. Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy w 

przypadku zmiany przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa żywności i żywienia, wymagań 

odnośnie żywienia dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych oraz norm żywienia i zaleceń 

Instytutu Żywności i Żywienia dotyczących docelowej grupy żywieniowej. 

6. Posiłki i obiady będą wydawane w godzinach 12:00 - 14:30. 

7. Dopuszcza się wprowadzenie zmian godzin wydawania posiłków przez Zamawiającego po 

uprzednim zawiadomieniu wykonawcy w terminie 7 dni przed wprowadzeniem zmian. 

8. Warunki dodatkowe:  

1) Podane ilości zamawianych potraw mają charakter szacunkowy, co oznacza, że nie stanowią 

ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą być podstawą do zgłaszania 

roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw lub odmowy realizacji dostaw.  

Ewentualne zmiany w  ilości posiłków regeneracyjnych (z wyłączeniem obiadów) Zamawiający 

zgłaszać będzie Wykonawcy najpóźniej do godziny 9.00 na dzień dostawy. 

2) W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych okoliczności, które uniemożliwią dostarczenie 

posiłków, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dostawę posiłków zgodnych z wymogami 

zawartymi w SIWZ z innych źródeł. 

3) W przypadku dań mięsnych należy unikać mięsa przetworzonego (mielonki) na rzecz całych 

sztuk mięsa. 

4) Nie dopuszcza się posiłków na bazie fast food (zapiekanki, hot-dogi, pizze itp.). 

9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa pkt. 3 Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, który stanowi integralną cześć umowy. 

10. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, umiejętności, kwalifikacje, potencjał 

techniczny, oraz wymagane uprawnienia niezbędne i wystarczające do należytego wykonania 

przedmiotu umowy.  

11. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania i przedłożenia Zamawiającemu tygodniowych 

jadłospisów, dostarczanych do Zamawiającego w pierwszy dzień każdego tygodnia.  

12. Wykonawca zobowiązany będzie również do: 

1) dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego wyników badań mikrobiologicznych serwowanych 

posiłków oraz tabeli kaloryczności tych posiłków. Koszt badań ponosi Zamawiający, jeżeli wyniki 

badań będą prawidłowe. 

2) dostarczenie na każde żądanie Zamawiającego wykazu użytych do przygotowywania posiłków 

produktów i surowców wraz z nazwami producentów/dostawców, który Zamawiający może 

udostępnić rodzicom dzieci lub ich prawnym opiekunom. 

§ 2. 

Termin realizacji umowy 

1. Przygotowywanie i dostarczanie posiłków regeneracyjnych oraz obiadów będzie realizowane w 

okresie od dnia podpisania umowy do dnia 22 grudnia 2020 r., zgodnie z kalendarzem roku 

szkolnego, z uwzględnieniem przerw w nauce szkolnej (ferie, dni świąteczne, wakacje, pozostałe 

dni wolne od zajęć szkolnych).  
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§ 3. 

Warunki realizacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt potrawy objęte przedmiotem umowy do 

Szkoły Podstawowej nr 3 w Ustce, przy ul. Wróblewskiego 7,  76-270 Ustka. 

2. Dostarczane potrawy winny zostać zabezpieczone przed możliwością przypadkowego uszkodzenia 

podczas transportu i Wykonawca dokona ich rozładunku u Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie do wydania posiłków i obiadów uczniom oraz do pozmywania 

naczyń, posprzątania stołówki, a także do wywiezienie resztek żywieniowych. 

4. Zamawiający udostępni Wykonawcy stołówkę, naczynia oraz sztućce niezbędne to realizacji 

umowy, tj. do spożywania posiłków przez uczniów. 

5. Przedmiot umowy spełniał będzie wymagania określone w przepisach prawa: 

1) ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1252) Dział IIA, art. 52c.1 oraz aktów prawnych związanych, 

2) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 

2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, 

a także będzie zgodny z normami żywienia i zaleceniami IŻŻ dotyczącymi docelowej grupy 

żywieniowej. 

6. Dostarczane potrawy powinny być sporządzone zgodnie zasadami GMP/GHP oraz systemem 

HACCP, zgodnie z recepturami, powinny być oznaczone datą wyprodukowania (sporządzenia) oraz 

opisane nazwą potrawy i ilością porcji w opakowaniu oraz gramaturą porcji jednostkowej i masą 

ogólną potrawy w opakowaniu. Opisy na opakowaniach powinny być dobrze widoczne. 

7. Wykonawca zapewni nieodpłatnie dodatkową ilość każdego elementu posiłku, celem sporządzenia 

przez Zamawiającego prób żywieniowych, w ilości wymaganej, tj. 150 g każda próba – przy każdej 

dostawie. 

8. Ilości posiłków regeneracyjnych (z wyłączeniem obiadów) zgłaszane będą na bieżąco na dany dzień 

realizacji zamówienia w zależności od frekwencji dzieci w placówkach. 

9. Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w czasie trwania umowy, w godzinach i do 

miejsca wskazanego przez Zamawiającego (stołówka szkolna) na podstawie informacji zgłaszanej 

telefonicznie lub na email przekazywanej każdorazowo przez Zamawiającego.  

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości lub rodzaju zamówionych potraw, wynikającej 

z braku zapotrzebowania i w związku z tym niezrealizowania całości przedmiotu umowy w okresie 

jej obowiązywania. 

11. Wykonawcy z tytułu skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień określonych w ust. 8 nie 

przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego, w  szczególności nie służy mu 

roszczenie o realizację dostawy w ilościach i rodzaju wskazanych w ofercie ani jakiekolwiek inne 

roszczenia z tego tytułu. 

12. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zagospodarowania i wywozu odpadów pokonsumpcyjnych oraz 

innych odpadów powstających przy świadczeniu usługi stanowiącej przedmiot niniejszej umowy 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

                                            
1 Dział dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o  której mowa. 
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13. Wykonawca odpowiada prawnie za żywienie dzieci przed Powiatowym Państwowym Inspektorem 

Sanitarnym oraz oświadcza, iż posiada aktualne zezwolenia na prowadzenie działalności związanej z 

żywnością. 

14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną, administracyjną i karną za jakość 

dostarczanych posiłków oraz za skutki wynikające z zaniedbań przy ich przygotowaniu, mogące 

mieć wpływ na zdrowie i życie żywionych dzieci. 

 

§ 4. 

Odbiór przedmiotu umowy 

1. Odbiór poszczególnych dostaw realizowanych w ramach umowy zostanie potwierdzony fakturą 

opatrzoną adnotacją przedstawiciela Zamawiającego o dokonanym odbiorze ilościowym 

odpowiadającym złożonemu zamówieniu. 

2. Wykrycie w trakcie odbioru niezgodności potraw z wymaganiami umowy stanowi podstawę do 

odmowy ich odbioru. 

3. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych wobec przedmiotu 

zamówienia  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupienia posiłków u innego podmiotu na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę 

zapłaconą na rzecz podmiotu, który zastępczo dostarczył potrawy spełniające wymagania. 

4. Zastrzeżenie powyższych uprawnień nie wyłącza możliwości skorzystania przez Zamawiającego z 

pozostałych uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi w przypadku przewidzianych przepisami 

Kodeksu cywilnego. 

 

§ 5. 

Osoby odpowiedzialne za realizację 

Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację przedmiotu umowy jest: 

1) ze strony Zamawiającego do składania zamówień, o których mowa § 3 ust. 7: 

………………………….. tel. ......................, e-mail: …………………………………  

2) ze strony Zamawiającego do odbioru poszczególnych dostaw: 

 ………………………………………... 

3) ze strony Wykonawcy:  

………………………….. tel. ......................, e-mail: …………………………………  

4) kucharz - osoba ze strony Wykonawcy realizująca zamówienie zgodnie ze złożoną ofertą i 

spełanijąca  wymagania  określone  w pkt. 7.2.3.2. SIWZ oraz wymagania  określone  w  

20.4.2. SIWZ w zakresie jakim wykonawcy przyznano punkty za kryterium doświadczenia 

a)…………………………………………. 

Zmiana osób wskazanych w pkt. 1-3  nie stanowi zmiany umowy i  wymaga powiadomienia Strony o 

zmianie. Zmiana osoby wskazanej w pkt. 4 dopuszczalna jest na zasadach określonych w pkt. 25.5.3. 

SIWZ. 

 

§ 6. 

Cena przedmiotu umowy, wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Strony ustalają wartość maksymalnego wynagrodzenia za 1 posiłek regeneracyjny zgodnie z ofertą 

Wykonawcy na kwotę:  
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netto …………………………. zł + podatek VAT …… % 

brutto ……………………….  zł 

słownie: ………………………………………………………………………. zł 

Łączna wartość wynagrodzenia za posiłki regeneracyjne wynosi: .................................zł brutto 

2. Strony ustalają wartość maksymalnego wynagrodzenia za 1 obiad zgodnie z ofertą Wykonawcy 

na kwotę:  

netto …………………………. zł + podatek VAT …… % 

brutto ……………………….  zł 

słownie: ………………………………………………………………………. zł 

Łączna wartość wynagrodzenia za obiady wynosi: .................................zł brutto. 

3. Rozliczenie za wykonane usługi nastąpi na podstawie cen jednostkowych określonych przez 

Wykonawcę w załączonym do oferty Formularzu cenowym, stanowiącym integralną cześć niniejszej 

umowy oraz faktycznej ilości dostarczonych posiłków.  

4. Ceny jednostkowe są stałe przez cały okres realizacji umowy, z zastrzeżeniem możliwości zmiany 

ceny przewidzianych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

5. Ceny obejmują wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, bez których nie można 

wykonać zamówienia. Będą to m.in. koszty zakupu produktów, koszty przygotowania i dostarczenia 

posiłków do wskazanych placówek oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu 

umowy, a także podatek VAT. 

6. Wykonawca wystawi fakturę za realizację przedmiotu zamówieni (dotyczy tylko i wyłącznie 

posiłków regeneracyjnych) a na koniec każdego miesiąca. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy nr …………………………….  w terminie  14 dni liczonych od dnia 

doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Rozliczenie za obiady następuje 

poprzez rodziców/opiekunów prawnych bezpośrednio z Wykonawcą poprzez miesięczne 

abonamenty albo jednorazową zapłatę uiszczaną przez ucznia podczas odbioru obiadu. 

7. Na fakturze VAT Wykonawca wymieni: 

1) nazwę asortymentu, 

2) jednostkę miary, 

3) ilość, 

4) cenę jednostkową netto, 

5) wartość netto, 

6) stawkę podatku VAT, 

7) kwotę VAT, 

8) wartość brutto. 

8. W przypadku błędnie wystawionej faktury, lub niezgodnej z postanowieniami ust. 6 lub 7 termin 

płatności liczony jest od daty wpływu do Zamawiającego faktury korygującej. 

9. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego. 

10.  Strony przewidują zmiany wynagrodzenia w wypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług.  

11. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których 

mowa w ust. 10. 

12. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 10  wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni 

się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych 

przepisów. 
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13. Zamawiający może dokonać płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o 

którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), jeżeli usługa objęta niniejszą umową będzie 

mieściła się w zakresie nabycia towarów i usług z załącznika nr 15 do ustawy o podatku od 

towarów i usług, a w fakturze dokumentującej tę usługę, kwota należności ogółem stanowi kwotę, 

o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. 

Zamawiający ma możliwość dokonania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności również w przypadkach innych niż te, o których mowa w zdaniu poprzednim. 

14. Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym, o 

którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn.: 

Dz.U. z 2019 r. poz. 2357 z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 

96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W przypadku gdy 

Wykonawca wskaże na fakturze numer rachunku bankowego nie widniejący w wykazie 

podatników, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Zamawiający 

uprawniony jest do dokonania płatności na rachunek bankowy widniejący w tym wykazie ze 

skutkiem prawidłowej realizacji zobowiązania Zamawiającego w zakresie płatności za Przedmiot 

Umowy. 

15. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów 

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. poz. 

2191, dalej – „Ustawa o Fakturowaniu”). 

16. W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ustępie poprzednim, Wykonawca jest 

obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem  Platformy Elektronicznego 

Fakturowania. 

17. Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o 

których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub załącznik do niej musi 

zawierać numer Umowy i zamówienia, których dotyczy. 

18. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na adres Zamawiającego: PEPPOL. 

19. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę 

wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa 

w ust. powyżej, do konta Zamawiającego, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się 

z jej treścią. 

 

 

§ 7. 

Zwłoka i kary umowne 

1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy w 

wysokości 10.000,00 zł.    

2) za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania usług wchodzących w zakres 

przedmiotu umowy, o których mowa w § 1 ust. 1 i 3 umowy w wysokości 700 złotych.  

3) w wysokości 200 złotych z  tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane  w § 9  ust. 

1 umowy ; powyższa kara będzie naliczana oddzielnie za każdą osobę świadczącą usługi, a nie 
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zatrudnioną przez Wykonawcę lub podwykonawcę na postawie umowy o pracę w rozumieniu 

Kodeksu pracy, 

4) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia osoby wskazanej w §  5 pkt. 4  – za każdy pełny dzień 

w wysokości 500 zł; powyższa kara będzie naliczana każdy stwierdzony przypadek.  

3. Kary umowne są niezależne od poniesionej szkody. 

4. Kary o których mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek 

bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia mu żądania 

Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przekraczającego wysokość 

zastrzeżonych kar. 

6. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 mogą być potrącane przez Zamawiającego z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. 

7. Zapłacenie kary umownej, o której mowa w ust. 2 pkt. 2 - 4 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

dokończenia realizacji przedmiotu umowy, jak również z żadnych innych zobowiązań umownych 

 

§ 8. 

Odstąpienie od umowy 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez dodatkowego wezwania do jej należytego 

wykonania w następujących sytuacjach:  

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:  

a) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie 

bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego 

złożonego na piśmie,  

b) jeżeli Wykonawca przerwał realizacje przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego na okres dłuższy niż trzy dni,  

c) w przypadku więcej niż trzykrotnego zaistnienia podstaw do naliczania kary umownej, o 

której mowa w§ 7 ust. 2 pkt. 2-4 umowy, 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z 

obowiązku zapłaty faktur za dwa miesiące, mimo dodatkowego wezwania w terminie jednego 

miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności będących 

podstawą odstąpienia. 

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać 

uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów jakie 

poniosła strona nie odpowiadająca za odstąpienie od umowy. 

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno być przekazane listem 

poleconym lub bezpośrednio Wykonawcy. 

 

 

 

§ 9 
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Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę osób 

wykonujących następujące czynności – kucharz, technolog żywienia w ramach realizacji przedmiotu 

zamówienia, o ile mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez 

nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju 

na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez 

pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres 

realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. 

3. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 

tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 

szczególności2 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 

ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

                                            
2 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa  powinna zostać 

przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być 
zgodny z przepisami ww. ustawy.  
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pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w 

postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 8 ust. 1 

pkt. 3 umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami wskazanych 

powyżej zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres 

realizacji umowy, wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 oraz 

umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 

 

§ 10. 

Zmiany umowy 

Wszelkie zmiany do umowy muszą być dokonane zgodnie z art. 144 Prawo zamówień publicznych. W 

pkt. 23.5. SIWZ Zamawiający przewidział możliwość wprowadzenia zmian umowy w stosunku do 

treści oferty. Zmiany umowy muszą być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności i podpisane 

przez Zamawiającego i Wykonawcę i tylko wówczas takie zmiany stają się integralną częścią umowy. 

 

§ 11. 

Rozwiązywanie sporów 

Spory między stronami mogące zaistnieć na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

 

§ 12. 

Klauzula ochrony danych  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), 

informujemy, iż: 

1) Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Ustce im. gen. Mariusza 

Zaruskiego ul. Wróblewskiego 7 76-270 Ustka. 

2) Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  RODO i w 

celu realizacji niniejszej umowy, 

3) Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować 

pisząc na adres e-mail: ................. 

4) Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia projektu, 

5) Wykonawcy oraz podwykonawcy i pracownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich 

danych osobowych, prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ograniczenia ich 
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przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

6) Nie przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych art. 17 ust. 3 lit. a-b oraz d, 

7) Wykonawcy oraz podwykonawcy i pracownikom prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza 

przepisy unijnego rozporządzenia RODO, 

8) Podanie danych osobowych jest wymogiem zawarcia niniejszej umowy, 

9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

 

§ 13. 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa została zawarta na czas określony w § 2 i wygasa z chwilą zrealizowania przedmiotu umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Czynności następcze określone w art. 77 § 2 kodeksu cywilnego wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności lub nieskuteczności. 

4. Wszystkie wymienione załączniki stanowią integralną część umowy. 

5. Umowę sporządzono w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

Załączniki do umowy: 

1. Wykaz osób, 

2. SIWZ 

3. Oferta Wykonawcy 

 

 

WYKONAWCA                                                                     ZAMAWIAJĄCY 


