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        Bieruń, dnia 14 listopada 2017 r. 

 

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: 

„Dostawa gotowych bułek z wkładką lub drożdżówek z jogurtem/owocem  

dla dzieci i młodzieży” 

nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych. 

 

Zamawiającym jest: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu 

Siedziba: 43 – 155 Bieruń, ul. Wł. Jagiełły 1 

Telefon: (32) 216 - 21 - 76, fax. wew. 131 

Godziny urzędowania: pon. 7.30 – 17.00, wt., śr., czw. 7.30 - 15.30, pt. 7.30 - 14.00 

NIP: 646 10 29 795, REGON: 271141510  

I. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie oraz świadczenie dostawy własnym 

transportem gotowych bułek z wkładką lub drożdżówek z jogurtem/owocem dla dzieci  

i młodzieży w ramach zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 oraz dożywiania 

przewidzianego w art. 41 ust. 1 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. 

2. Zadaniem Wykonawcy jest sprzedaż gotowych bułek lub drożdżówek, w szacunkowej ilości  

9160 szt. rocznie (ok. 40 sztuk dziennie), dostarczonych do: 

1) Świetlicy wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczym „Iskierka” w Bieruniu,  

ul. Wł. Jagiełły 1, 43-155 Bieruń (ok. 20 sztuk bułek/drożdżówek); 

2) Świetlicy wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczym „Nadzieja” w Bieruniu,  

ul. Homera 34, 43-150 Bieruń (ok. 20 sztuk bułek/drożdżówek). 

3. Gotowe bułki z wkładką oraz drożdżówki z jogurtem/owocem będą dostarczone  

w opakowaniu jednorazowym dopuszczonym do kontaktu z żywnością w ilości wskazanej  

w pkt 2 codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 1000 - 1200 za wyjątkiem okresów 

wolnych od zajęć w świetlicach (jeden miesiąc wakacyjny); 

4. Zamawiający ustala wkładki do bułek: 

- Poniedziałek- drożdżówka (ser-mak/marmolada/budyń) + owoc sezonowy  np. jabłko / banan / 

mandarynka; 

- Wtorek- bułka z sałatą, serem, ogórkiem/sałatą, szynką, pomidorem; 

- Środa- bułka z twarogiem i dżemem; 

- Czwartek- bułka z pasztetem i ogórkiem/bułka z serkiem topionym i pomidorem; 

- Piątek- pączek z marmoladą+ jogurt owocowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pełnowartościowych towarów oraz do 

przygotowywania posiłków z pełnowartościowych produktów, z uwzględnieniem wymogów 

ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz przepisów o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

6. W przypadkach mniejszego zapotrzebowania wynikającego z nieobecności dzieci w świetlicach, 

Wykonawca będzie dostarczał bułki z wkładką lub drożdżówki z jogurtem/owocem w ilości 

pomniejszonej o liczbę zgłoszoną telefonicznie przez koordynatora świetlic (zobowiązanych 

odrębną czynnością przez Zamawiającego) najpóźniej na dzień przed dostarczeniem. 
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II. Termin realizacji zamówienia 

Zamówienie będzie realizowane w okresie od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r.  

III. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone  

w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych dotyczące:  

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia. 

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną 

decyzję, zezwolenie, opinię, protokół lub inny dokument Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

potwierdzający dopuszczenie samochodu do przewozu żywności. 

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

2. Ocena wykazania spełnienia warunków wymienionych w ust. 1 dokonana zostanie w oparciu  

o informacje zawarte w oświadczeniach lub dokumentach złożonych przez Wykonawcę w ofercie. 

IV. Wymagane przez Zamawiającego dokumenty i oświadczenia jakie składają Wykonawcy w celu 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy (wzór - załącznik nr 1). 

2. Oświadczenie (wzór – załącznik nr 2 oraz nr 3). 

3. Kserokopia aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego Wykonawcę do 

występowania w obrocie prawnym (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 

V. Sposób obliczania ceny 

1. Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w formularzu 

cenowym – załącznik nr 1, który po wypełnieniu przez Wykonawcę stanowić będzie formularz 

ofertowy. 

2. Ostateczna cena oferty, powinna być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Wartość bez podatku VAT każdej pozycji musi uwzględniać wszystkie koszty związane  

z realizacją przedmiotowego zamówienia oraz uwzględniać wszystkie zobowiązania wykonawcy.  

4. Cena określona przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności 

umowy i nie będzie podlegała zmianom w okresie jej trwania. 

5. Ostateczną wartość oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji formularza cenowego 

z podatkiem VAT. 

6. Oferta wykonawcy musi być sporządzona w oparciu o niniejsze zaproszenie. 

VI. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty, wraz  

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie dokonywał oceny wg następujących kryteriów  

z uwzględnieniem podanych wag procentowych: 
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KRYTERIUM I: CENA – waga 100% 

1. W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty według 

następującego wzoru: 

Wartość brutto najtańszej oferty 
     Cena = -----------------------------------------  x  100 pkt x 100% 

Wartość badanej oferty brutto 
 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów. 

3. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

VII. Forma, miejsce i termin złożenia propozycji cenowej 

1. Propozycję cenową należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim (czytelną i trwałą 

techniką). 

2. Termin składania ofert upływa dnia 05.12.2017 r. o godz. 12.00.  

3. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego (I piętro - sekretariat). 

4. W przypadku przesłania ofert pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby 

Zamawiającego. 

5. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz 

napis: Oferta na realizację zadania pn.: „Dostawa gotowych bułek z wkładką lub drożdżówek 

z jogurtem/owocem dla dzieci i młodzieży”. 

6. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona 

Wykonawcy nie otwarta. 

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed 

terminem upływu do jej składania. 

VIII. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2017 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr C 108. 

IX. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 

W sprawach proceduralnych: 

- Sylwia Szymanowska, telefon 32 216 21 76 wew. 128, 

  w sprawach merytorycznych: 

- Iwona Grabowska, telefon 32 216 21 76 wew. 140, 

- Aleksandra Romańska, telefon 32 216 27 88. 

X. Udzielenie zamówienia 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje na stronie 

internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej podając nazwę (firmę), siedzibę i adres 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie wyboru. 

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie samochodu do przewozu żywności. 
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XI. Informacje dotyczące zawierania umowy 

1. W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty wybrany Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć podpisaną umowę do siedziby Zamawiającego. Wzór umowy 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego dokumentu.  

2. Jeżeli podmiot, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę następną w kolejności pod względem ceny. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku, gdy: 

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty. 

4. W przypadku gdy założone środki finansowe okażą się niewystarczające, Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość negocjacji zaoferowanej ceny. 

5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty  

o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia  

w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

6. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej. 

XII. Informacje dodatkowe 

1. Wszystkie przedstawione informacje przeznaczone są wyłącznie do przygotowania propozycji 

cenowej. 

2. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem propozycji cenowej ponosi 

Wykonawca. 

3. Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą dokonywane będą w złotych 

polskich (PLN). 

 

DYREKTOR 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Bieruniu 

mgr Piotr Ćwiękała 

 

 

 

W załączeniu: 

1. Formularz ofertowy. 

2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

3. Oświadczenie Wykonawcy o dopuszczeniu samochodu do przewozu żywności. 

4. Wzór umowy. 

 

 

…………………………………………..……. 

Parafa osób przygotowujących  
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Załącznik nr 1 

(pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy) 

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

 

F O R M U L A R Z  O F E R T O W Y  

 

 

1. Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na dostawę gotowych bułek  

z wkładką lub drożdżówek z jogurtem/owocem dla dzieci i młodzieży, przedkładamy niniejszą 

ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w zaproszeniu do 

złożenia propozycji cenowej. 

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami: 

Przedmiot zamówienia: 

Szacunkowa ilość 

wydawanych 

posiłków  

(I.2018-XII.2018) 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość 

zamówienia 

netto 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość zamówienia 

brutto w tym  

podatek VAT…….% 

Gotowe bułki z wkładką 
lub drożdżówki z 

jogurtem/owocem 

9.160     

Wartość brutto oferty to suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty 

niezbędne do wykonania zamówienia. Ogółem wartości po przeliczeniu na szacunkową ilość 

gotowych bułek z wkładką lub drożdżówek z jogurtem/owocem: 

Wartość brutto: ……………………………..zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………złotych) 

Wartość netto: ……………………………… zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………złotych) 

Wartość VAT…………………………………..zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………złotych) 

2. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

3. Oświadczamy, że: 

1) Zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia (w tym ze wzorem umowy)i nie wnosimy do 

niego żadnych zastrzeżeń. 

2) W przypadku wyboru oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 4, z uwzględnieniem zaproponowanych danych ofertowych w terminie i miejscu 

określonym przez Zamawiającego. 

Załącznikami do oferty są następujące dokumenty: 

 

…………………………………      ……………………………………………………… 
(miejscowość i data)                 Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych  

do występowania w imieniu Wykonawcy  
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Załącznik Nr 2 

………………………………………….. 

(pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy) 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

 

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na dostawę gotowych bułek  

z wkładką lub drożdżówek z jogurtem/owocem dla dzieci i młodzieży, w imieniu: 

…………………………………………………………………………………………………............................................. 

(pełna nazwa Wykonawcy)  

 

 oświadczamy, że na dzień składania ofert spełniamy warunki dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

 

……………………………………..                                               ………………………………........................ 

    (miejscowość i data) (podpis osoby/osób uprawnionych 

            do występowania w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 

………………………………………….. 

(pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy) 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na dostawę gotowych bułek  

z wkładką lub drożdżówek z jogurtem/owocem dla dzieci i młodzieży, 

 

………………………………………………………………………..…………………………………………………… 

 (pełna nazwa Wykonawcy) 

 

 

oświadczam, że pojazd którym będą dostarczane bułki posiada aktualną decyzję, zezwolenie, opinię, 

protokół lub inny dokument Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej potwierdzający dopuszczenie 

samochodu do przewozu żywności. 

 

 

 

 

……………………………………..                                               ………………………………........................ 

    (miejscowość i data) (podpis osoby/osób uprawnionych 

            do występowania w imieniu Wykonawcy) 

  



8 
 

„WZÓR” 

Załącznik Nr 4 

 

UMOWA   Nr …. / MOPS / 2017 

 

Zawarta w dniu ......................... w Bieruniu między: 

Gminą Bieruń - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bieruniu ul. Wł. Jagiełły 1, 43-155,  

NIP: 646 10 15 103 

reprezentowanym  przez:  

…………………………. – Dyrektora na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 

………………… r. nr………………………………. 

zwanym w dalszej części  „Zamawiającym” 

a,   

z siedzibą w ……………………………. przy ul. ………………………………….,  

działającym na podstawie wpisu do …………………………………………, 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………. 

zwanym w dalszej części „Wykonawcą” 

 

Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa nie jest zawierana w oparciu o przepisy ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 

1579), a Wykonawca został wybrany przez Zamawiającego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania 

prowadzonego w drodze zaproszenia do składania oferty cenowej dla zamówienia o wartości nie 

przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

§ 1 

Zadaniem Wykonawcy jest przygotowywanie oraz świadczenie dostawy własnym transportem 

gotowych bułek z wkładką lub drożdżówek z jogurtem/owocem dla dzieci i młodzieży w ramach 

zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 oraz dożywiania przewidzianego w art. 41 ust. 1 pkt 3 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

§ 2 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę przygotowywania oraz 

dostawę własnym transportem przystosowanym do przewozu żywności gotowych bułek lub 

drożdżówek, w szacunkowej ilości 40 sztuk dziennie. Miejscem dostawy są: 

1) Świetlica wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczym „Iskierka” w Bieruniu,  

ul. Wł. Jagiełły 1, 43-155 Bieruń (20 sztuk bułek/drożdżówek); 

2) Świetlica wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczym „Nadzieja” w Bieruniu,  

ul. Homera 34, 43-150 Bieruń (20 sztuk bułek/drożdżówek). 
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2. Gotowe bułki z wkładką oraz drożdżówki z jogurtem/owocem będą dostarczone  

w opakowaniu jednorazowym dopuszczonym do kontaktu z żywnością w ilości wskazanej w pkt 

2 codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 1000 - 1200 za wyjątkiem okresów wolnych 

od zajęć w świetlicach (jeden miesiąc wakacyjny). 

3. Zamawiający ustala wkładki do bułek: 

- Poniedziałek- drożdżówka (ser-mak/marmolada/budyń)+ owoc sezonowy np. jabłko / banan / 

mandarynka; 

- Wtorek- bułka z sałatą, serem, ogórkiem/sałatą, szynką, pomidorem; 

- Środa- bułka z twarogiem i dżemem; 

- Czwartek- bułka z pasztetem i ogórkiem/bułka z serkiem topionym i pomidorem; 

- Piątek- pączek z marmoladą+ jogurt owocowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pełnowartościowych towarów oraz do 

przygotowywania posiłków z pełnowartościowych produktów, z uwzględnieniem wymogów 

ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz przepisów o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej. 

§ 3 

Umowa zostaje zawarta na czas od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, 

którego wartość nie może przekroczyć kwoty: 

Netto                zł (słownie złotych:          ) 

VAT                   zł (słownie złotych:          ) 

Brutto              zł (słownie złotych:         ) 

2. Cena 1 gotowej bułki z wkładką lub drożdżówki z jogurtem/owocem wynosi: 

 …………….. zł netto, …………… zł VAT, …………… zł brutto; 

3. W przypadkach mniejszego zapotrzebowania wynikającego z nieobecności dzieci w świetlicach, 

Wykonawca będzie dostarczał bułki z wkładką lub drożdżówki z jogurtem/owocem w ilości 

pomniejszonej o liczbę zgłoszoną telefonicznie przez koordynatora świetlic (zobowiązanych 

odrębną czynnością przez Zamawiającego) najpóźniej na dzień przed dostarczeniem. 

4. Cena jednego posiłku określona w § 4 pkt 2 jest stała przez czas trwania umowy. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo niewykorzystania pełnej kwoty wskazanej w pkt 1. 

5. Strony uzgadniają następujący sposób rozliczeń: Wykonawca w okresach za dany miesiąc 

wystawiał będzie Zamawiającemu fakturę/rachunek za faktyczną ilość dostarczonych 

drożdżówek, gotowych bułek.  

6. Wszystkie faktury/rachunki wystawione przez Zleceniobiorcę w danym miesiącu płatne będą  

w ciągu 14 dni po otrzymaniu faktury/rachunku.  

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowywania posiłków zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia. 

2. Przygotowane posiłki winny być świeże, I gatunku i przygotowane przez Wykonawcę wyłącznie 

przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w sposób zgodny z wymaganiami 

obowiązującymi w tym zakresie ustaw i rozporządzeń oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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4. Zamawiający ma prawo do kontroli jakości wydawanych posiłków.  

§ 6 

Nadzór nad realizacją postanowień niniejszej Umowy z ramienia Zamawiającego pełnić będzie: 

- w sprawach proceduralnych: Sylwia Szymanowska 

- w sprawach merytorycznych: Aleksandra Romańska oraz Iwona Grabowska. 

Przedstawicielem Wykonawcy będzie: 

 

§ 7 

Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy w formie kar umownych . 

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach  

i wysokościach:  

a) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

w wysokości 10 % wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 1, 

b) za wykonanie przedmiotu umowy niezgodnie z postanowieniami umowy w szczególności 

polegające na przygotowaniu posiłku nie spełniającego wymagań określonych przez 

zamawiającego. 

Kara za każdy przypadek naruszenia, o którym mowa powyżej, będzie w wysokości 10% wartości 

zadania określonej w § 3 ust. 1 umowy. Kara zostaje naliczona po uprzednim wysłuchaniu 

Wykonawcy. 

2. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach:  

a) odstąpienie od umowy 10 % wartości brutto określonej w § 3 ust. 1 z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego, za wyjątkiem sytuacji określonej w art. 145 ustawy „Prawo zamówień 

publicznych”, 

b) kara zostaje naliczona po uprzednim wysłuchaniu Zamawiającego. 

3. Kara płatna będzie w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury/rachunku.    

§ 8 

Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia istotnej okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

§ 9 

1. Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy złożona Zamawiającemu. 

2. Strony zobowiązują się do wzajemnego stosowania zasad poufności dokumentów, umowy 

oraz wszelkich informacji uzyskanych od Zamawiającego w związku z przedmiotem umowy,  

w tym dane osobowe świadczeniobiorców podlegające ochronie w oparciu o ustawę z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. rok 2016 poz. 922) 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają zgody obu stron, 

wyrażonej na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści postanowień 

uzgodnionych w negocjacjach, na podstawie których dokonano zawarcia umowy chyba,  
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że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

§ 11 

W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawa „Prawo 

zamówień publicznych” oraz inne przepisy mające związek z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

§ 12 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze 

otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.  

 

Zamawiający        Wykonawca 

 

 


