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     Załącznik nr 3 do instrukcji dla wykonawców 
 

UMOWA NR ………………….. 
 
zawarta w dniu ……………………w Szczecinie pomiędzy : 
Gminą Miasto Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 70 -456 Szczecin NIP 851-030-94-10 - Centrum 
Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza ul. Wszystkich Świętych 66 w 
Szczecinie, zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu i na rzecz której działa: 
Romana Klimek – Jacoszek – Dyrektor Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie działająca 
na podstawie Upoważnienia nr WO-I.0052.1.673.2019.EW Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 
10.06.2019r. 

a 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
Zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą” 
zwanymi wspólnie dalej Stronami 
 
Niniejsza umowa została zawarta na podstawie wyboru oferty Wykonawcy w wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na usługi społeczne na podstawie art. 
138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 
1843) zwanej dalej „ustawą” pn. „Usługa cateringowa dla uczestników warsztatów „Sztuka 
budowania”, w ramach projektu Samodzielni- kompleksowy system wsparcia dziecka i 
rodziny w Szczecinie”. 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie Usług cateringowych polegających na 

przygotowaniu i dostarczeniu transportem zagwarantowanym przez Wykonawcę 
gotowych posiłków dla uczestników warsztatów „Sztuka budowania” do wskazanej przez 
Zamawiającego sali w Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Wszystkich Świętych Świętego 
Ducha 66 w Szczecinie. 

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Instrukcji dla wykonawców i wraz 
z ofertą Wykonawcy stanowi integralną część umowy.  

3. Usługa jest realizowana w związku z projektem pn.: „Samodzielni - kompleksowy system 
wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie”. 

4. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2020r. 
5. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić uwagi Zamawiającego dotyczące sposobu 

wykonywania przedmiotu umowy. 
 

§ 2  
1. W sprawach realizacji umowy Strony porozumiewają się za pośrednictwem telefonu, 

poczty elektronicznej: 
1) ze strony Zamawiającego wskazano następujące: 

- telefon:  91 431 58 91  
- adres poczty elektronicznej:  sekretariat@cod.szczecin.pl 

2) ze strony Wykonawcy wskazano następujące: 
- telefon:  ………………………………. 
- adres poczty elektronicznej:  ……………………………… 
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2. Osobami uprawnionymi do merytorycznej współpracy i koordynacji w wykonywaniu 
przedmiotu umowy oraz odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są: 
1) ze strony Zamawiającego:  ……….…………….…………….. 
2) ze strony Wykonawcy: ..…………………………………… 

3. Zmiana danych, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2, następuje poprzez pisemne 
powiadomienie drugiej Strony i nie wymaga podpisania aneksu do umowy. 

4. Niezależnie od sposobów porozumiewania się określonych w ust. 1 Wykonawca będzie 
zobowiązany do osobistego stawienia się w terminie wcześniej ustalonym w siedzibie 
Zamawiającego, jeżeli Zamawiający uzna to za konieczne. 

 
§ 3 

1. W zakres usługi wykonywanej przez Wykonawcę wchodzą zadania, które zostały 
szczegółowo określone w Instrukcji dla wykonawców stanowiącej integralną część 
niniejszej umowy. 

2. Dokładne terminy świadczenia usługi cateringowej oraz liczby uczestników (z podziałem 
na osoby dorosłe i dzieci) każdorazowo wskazane zostaną Wykonawcy przez 
Zamawiającego nie później niż w terminie 2 dni przed dniem rozpoczęcia warsztatu. 
Godziny serwowania posiłków i serwisów kawowych określane będą na bieżąco w trakcie 
realizacji umowy. 

3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 7 dni od zgłoszenia przez 
Zamawiającego, w celu akceptacji, co najmniej 2 propozycje menu na jeden warsztat, 
uwzględniając powyższe wymagania. Zamawiający zobowiązuje się do akceptacji menu, 
w terminie do 2 dni od dnia otrzymania menu lub zobowiązuje się w tym terminie do 
zgłoszenia zastrzeżeń. Wykonawca po otrzymaniu zastrzeżeń będzie zobowiązany do 
ponownego przedstawienia Zamawiającemu menu, w terminie do 3 dni od dnia 
otrzymania zastrzeżeń. 

4. Wykonawca, który złożył w ofercie oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przy realizacji usługi cateringowej, i otrzymał 
punkty w kryterium społecznym jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego poddać się 
kontroli przeprowadzonej przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w 
zakresie dotyczącym zatrudnienia przez Wykonawcę tych osób. Wykonawca zobowiązany 
jest uzyskać zgodę zatrudnionych przez siebie pracowników na przetwarzanie ich danych 
osobowych przez Zamawiającego w ramach prowadzonej kontroli. 

5. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 4, osoby upoważnione przez Zamawiającego 
mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które maja lub mogą mieć znaczenie 
dla oceny spełnienia przez Wykonawcę kryterium społecznego polegającego na 
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

6. Wykonawca na żądanie kontrolujących zobowiązany jest dostarczyć lub udostępnić 
dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie 
określonym przez kontrolujących przedstawicieli Zamawiającego. 

 
§ 4 

1. Maksymalne wynagrodzenie należne wykonawcy za realizację niniejszej umowy ustala 
się na kwotę:…..………………. zł brutto (słownie: …………………. 00/100) i obejmuje wszelkie 
koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
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2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zrealizowania nie mniej niż 70% wartości całego 
zamówienia, z tytułu zmniejszenia wartości zamówienia nie będą wykonawcy 
przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do zamawiającego. 

3. Strony umowy ustalają, że wynagrodzenie wskazane w ust. 1 może ulec zmniejszeniu w 
zależności od liczby uczestników zrekrutowanych przez Zamawiającego do uczestnictwa 
w warsztatach. 

4. Wykonawca przez cały okres świadczenia usługi będzie otrzymywał wynagrodzenie po 
każdorazowym należytym zrealizowaniu usługi w ramach jednego warsztatu. 
Wynagrodzenie to uwzględnia wszelkie koszty wykonania zamówienia określone przez 
Zamawiającego. Wykonawcy nie będzie przysługiwał zwrot jakichkolwiek kosztów. 

5. Kwota wynagrodzenia należnego za realizację przedmiotu umowy w ramach jednego 
warsztatu zostanie ostatecznie ustalona na podstawie faktycznej liczby uczestników oraz 
cen jednostkowych zamawianych usług, określonych w ofercie Wykonawcy. 

6. Termin płatności wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5, wynosi do 14 dni, licząc od 
daty doręczenia prawidłowo wystawionego dokumentu księgowego Zamawiającemu 
(Płatnikowi). 

7. Płatność zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z 
zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym 
w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zw. dalej 
wykazem. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność 
wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. 

8. Wykonawca wystawi dokument księgowy na następujące dane: 
1) „NABYWCA: Gmina Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP: 851-

030-94-10”, 
2) „PŁATNIK: Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza, ul. 

Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie”. 
9. Warunkiem zapłaty będzie prawidłowo wykonany przedmiot umowy. 
10. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego (Płatnika). 
 

§ 5 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 20% wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 1, 

2) z tytułu nienależytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umowy brutto 
określonej w § 4 ust. 1., 

3) w przypadku naruszenia obowiązków wynikających z niniejszej umowy w wysokości 
100 zł za każdy stwierdzony przypadek.  

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 
wynagrodzenia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks 
cywilny (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1145 ze zm.).  

4. Roszczenie o zapłatę kary umownej staje się wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia 
uzasadniającego obciążenie Wykonawcy karą umowną. 

5. Kary umowne są niezależne od siebie i kumulują się. 
 

§ 6 



 

Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie 
 
 

str. 4 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym przez 
oświadczenie złożone Wykonawcy w terminie 30 dni od chwili powzięcia wiadomości o 
zajściu następującej okoliczności: 
1) jeżeli pomimo pisemnego wezwania do zaniechania naruszania postanowień umowy 

lub do zmiany sposobu wykonywania umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie, Wykonawca nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków 
wynikających z umowy. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w 
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o 
którym mowa zdaniu pierwszym, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Postanowienie ust. 1 i 2 nie naruszają prawa Zamawiającego do odstąpienia od umowy 
na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. 

4. Odstąpienie powinno nastąpić na piśmie. Odstąpienie jest możliwe w terminie 30 dni od 
dnia wystąpienia którejkolwiek z przyczyn uzasadniającej skorzystanie z umownego 
prawa odstąpienia, jednak nie później niż w terminie do dnia 30.06.2020r. 

 
§ 7 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w następujących 
przypadkach: 
1) dopuszczalna jest zmiana umożliwiająca usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie 

umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów, 
2) dopuszczalna jest zmiana istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów 

prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy, 
3) dopuszczalna jest zmiana umowy jeżeli jej wprowadzenie jest konieczne dla 

prawidłowej realizacji Projektu i wynika z decyzji krajowych lub zagranicznych 
Instytucji Zarządzających i monitorujących realizację Projektu. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy na zasadach określonych w art. 144 ustawy. 
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany 

powszechnie obowiązujących przepisów. 
4. Okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę w formie pisemnej. Nie stanowią jednocześnie 
zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

5. Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. W przypadku, gdy realizacja niniejszej umowy będzie wiązała się z przetwarzaniem 

danych osobowych z Wykonawcą zostanie podpisana umowa dotycząca przetwarzania 
danych, a w przypadku Wykonawcy nie prowadzącego działalności gospodarczej zostanie 
on upoważniony do przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego. 

7. Strony oświadczają, że wszelkie informacje uzyskane w wyniku wykonywania niniejszej 
umowy są poufne, nie mogą być bez pisemnej zgody drugiej Strony ujawnione osobom 
trzecim, chyba, że obowiązek przekazania tych informacji jest konieczny dla 
prawidłowego wykonania umowy lub wynika z przepisów prawa lub zobowiązań 
Zamawiającego. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 
niezgodnie z umową, a w szczególności za udostępnienie osobom nieupoważnionym. 
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9. Strona nie ma obowiązku zachowania poufności w stosunku do przekazanych jej przez 
drugą Stronę informacji, które są powszechnie znane lub zostały podane do publicznej 
wiadomości. 

 
§ 8 

Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 9 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. 
 

§ 10 
Niniejsza umowa, stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 
2001r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie 
określonych w ww. ustawie. 
Niniejsza umowa oraz dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska strony, z którą Gmina 
Miasto Szczecin zawarła umowę, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z 
dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i podlegają udostępnieniu na 
zasadach i w trybie określonych w ww. ustawie* 
 

§ 11 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
 
 
Podpisy stron niniejszej umowy: 
 
 
 
/podpis Zamawiającego/      /podpis Wykonawcy/ 

 
 
Załączniki do umowy: 
Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy 
Załącznik nr 2 – Ogłoszenie wraz z Instrukcją dla Wykonawcy i pozostałymi załącznikami. 

 
* Zamawiający zastrzega możliwość dostosowania zapisów umowy, w zależności od tego czy umowa 
zostanie zawarta z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej czy z innym podmiotem. 
 
 
Klauzula informacyjna: 
1. Przetwarzanie danych osobowych z tytułu realizacji niniejszej umowy odbywać się będzie zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27.04.2016 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 oraz sprostowanie opublikowane w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) (dalej 
„RODO”). 

2. Zamawiający, realizując nałożony na administratora obowiązek informacyjny wobec osób fizycznych – zgodnie z art. 13 
RODO – informuje, że: 
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1) administratorem danych, a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE (jeżeli dotyczy) również 
podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych związanych  z niniejszym postępowaniem 
jest Gmina Miasto Szczecin – Centrum Opieki nad Dzieckiem, 

2) kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor ochrony danych: sekretariat@cod.szczecin.pl, tel. 91 431 58 91 
Powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem 

danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących realizacji niniejszej 

umowy, 

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, w celu: 
a) zawarcia i wykonania niniejszej umowy, 
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym, 
c) kontroli prawidłowości realizacji postanowień niniejszej umowy, 
d) ochrony praw Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy, a także w celu dochodzenia ewentualnych 

uprawnień i roszczeń wynikających z niniejszej umowy, 
e) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty, 
f) przekazania dokumentacji do archiwum, a następnie jej zbrakowania; 

4) odbiorcami danych osobowych mogą być: 
a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie niniejsza umowa lub dokumentacja związania z 

realizacją umowy w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy, w tym w szczególności w oparciu o  
ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, 

b) podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Zamawiającego; 
c) podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu umowę o dofinansowanie 

(jeżeli dotyczy); 
d) inni administratorzy danych, działający na mocy umów zawartych z Zamawiającym lub na podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: 

  podmioty świadczące pomoc prawną, 

  podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, 

 podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), 
5) dane osobowe będą przechowywane odpowiednio:  

- przez cały czas trwania umowy i okres jej rozliczania,  
- przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony praw, 
- przez okres,  o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 

1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, 
- do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji - w zakresie określonym w przepisach o archiwizacji; 

6) osobie fizycznej, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych, do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania - na zasadach określonych w RODO oraz w innych 
obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa; 

7) osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez 
administratora niezgodnie z przepisami RODO; 

8) dane niepozyskane bezpośrednio od osób, których dotyczą, obejmują w szczególności następujące kategorie 
danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe, stosowne uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania określonych 
czynności;  

9) źródłem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą jest 
Wykonawca; 

10) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do 
art. 22 RODO; 

11) pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora zamieszczona jest na stronie BIP, w 
zakładce „RODO dla Centrum”. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, przy przekazywaniu Zamawiającemu danych osobowych  (w rozumieniu RODO), 
każdorazowo przedstawić oświadczenie o spełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane lub 
oświadczenie, że zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 lub art. 14 RODO. 
Oświadczenie,  o którym mowa w zdaniu pierwszym, należy przedstawiać Zamawiającemu każdorazowo przy 
przekazywaniu m.in. wniosku o zmianę osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji umowy. Wraz z 
oświadczeniem, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o realizacji 
obowiązku, o którym mowa w pkt. 4 poniżej. 

4. Wykonawca zobowiązuje się poinformować, w imieniu Zamawiającego, wszystkie osoby fizyczne kierowane do 
realizacji przedmiotu umowy, których dane osobowe będą przekazywane Zamawiającemu:  
1) o fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu (wskazując wyraźnie, że dane osobowe będą 

Zamawiającemu przekazane przez Wykonawcę),  
2) o tym, że dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego, 
3) o treści klauzuli informacyjnej wskazanej w pkt. 2. 


