
       

                                                            
 

 

Strona 1 z 10 
 

Nr sprawy: ZP.04.2022    Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego 

(projekt) 

Umowa Nr ………………… 

zawarta w Pałecznicy w dniu ………………..………………r. pomiędzy: 
Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Jakuba Apostoła w Pałecznicy, ul. św. Jakuba 10, 32-109 
Pałecznica, NIP: 6591176112, REGON: 040049736 zwanym w dalszej części umowy 
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
Księdza Proboszcza Bogdana Pasisz 
a 
.................................................................................................................................................. 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
 ................................................................................................................................................. 
zwanymi też dalej „Stronami” 

§ 1 
1. Zamówienie realizowane jest ramach projektu pn. „Rozszerzenie Placówki Wsparcia 

Dziennego przy Parafii w Pałecznicy,” współfinansowanego ze środków UE - Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014–2020, IX Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 
9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne 
w regionie, Typ projektu C. Usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej - oraz 
z budżetu państwa. 

2. Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu prowadzonym w trybie otwartego zapytania 
ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności, z uwzględnieniem warunków i procedur, 
określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do świadczenia usług będących przedmiotem 
niniejszej umowy. 

§ 2 
1. Przedmiotem umowy są: 

1) usługi przygotowania i dostawy posiłków dla 30 Uczestników/Uczestniczek Projektu w roku 
szkolnym oraz w okresie wakacyjnym,  

2) usługi przygotowania i dostarczenia cateringu na superwizję dla pracowników Placówki 
Wsparcia Dziennego (16 spotkań), 

3) usługi przygotowania i dostarczenia suszu konferencyjnego na spotkania z Instytucjami 
pomocy społecznej (6 spotkań). 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

 
§ 3 

Zamawiający zastrzega, że rzeczywista ilość zestawów wynikać będzie z bieżących potrzeb 
Zamawiającego i uzależniona będzie od ostatecznej liczby Uczestników/Uczestniczek Projektu 
oraz osób uczestniczących w spotkaniach. 

§ 4 
1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania usługi przygotowania i dostawy posiłków zgodnie 

z opisem, zawartym w Zapytaniu ofertowym oraz opisie przedmiotu zamówienia, 
stanowiącym zał. nr 4 do Zapytania, w szczególności: 
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a) dostarczenia posiłków zgodnie z ustalonym harmonogramem, 
b) ilość posiłków będzie uzależniona od frekwencji Uczestników/Uczestniczek – 

zapotrzebowanie na dany dzień składane będzie przez upoważnionego przedstawiciela 
Zamawiającego, 

c) posiłki należy dostarczyć na własny koszt w specjalistycznych termosach gwarantujących 
utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Dla dań gorących 
w momencie przekazywania posiłków na talerze, temperatura powinna wynosić co najmniej 
63 ºC, 

d) Wykonawca zapewni pracownika do wydawania posiłków, 
e) opakowania jednorazowego użytku muszą być zamykane, tak aby podczas transportu posiłki  

w formie płynnej nie ulegały rozlaniu, 
f) po zakończeniu pory wydawania poszczególnych posiłków Wykonawca odbierze odpady 

pokonsumpcyjne, opakowania i inne pojemniki służące do dostarczenia i przechowywania 
żywności,  

g) posiłki muszą być wykonywane z naturalnych produktów metodą tradycyjną, nie można 
używać produktów typu instant oraz gotowych produktów (np. mrożone pierogi, klopsy, 
gołąbki itp.), masło musi być świeże - nie można używać produktów masłopodobnych, 

h) wędliny muszą być wysokiej jakości, nie mogą zawierać dodatków skrobi, soi, mięso nie 
może być MOM (mięso odkostnione mechanicznie), 
Zamawiający zastrzega, że posiłki musza spełniać następujące warunki jakościowe: 
• Jadłospis powinien być urozmaicony zgodny z aktualnymi zaleceniami żywieniowymi  
i aktualną piramidą żywieniową dostępna na stronie Instytutu Żywności i Żywienia; potrawy 
nie mogą się powtarzać w tym samym tygodniu, 
• Potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości, 
świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych 
– konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych, 
• W jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie 
smażone, 
• Do przygotowywania posiłków zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych, dużej 
ilości warzyw i owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz, 
umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli, 
• Zupy powinny być sporządzane na wywarze warzywno-mięsnym 

i) Wykonawca jest zobowiązany do pobierania i przechowywania próbek podanych posiłków  
w specjalnie przeznaczonych do tego lodówkach przez okres 72 godz. od upływu dnia 
podania – pobór i ich przechowywanie zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie pobierania i przechowywania próbek 
żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. z 2007r., Nr 80, 
poz.545) 

j) Zamawiający zastrzega prawo dokonywania kontroli w trakcie przygotowywania posiłków  
w miejscu ich produkcji wskazanym przez Wykonawcę,  

k) za uchybienia ujawnione w trakcie kontroli np. Sanepidu wynikające ze świadczonej przez 
Wykonawcę usługi, której następstwem będą m.in. mandaty, kary, odpowiada Wykonawca, 

l) wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami 
żywieniowymi wg Instytutu Żywienia i Żywności, jak również z przepisami prawa w zakresie 
higieny żywienia i norm HACCP oraz muszą spełniać wymogi żywieniowe zalecane przez 
Instytut Matki i Dziecka dla danej grupy wiekowej, 

m) Wykonawca zobowiązuje się do przygotowywania posiłków zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z 26 sierpnia 2015r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych 
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do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań jakie 
muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci  
i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U z dnia 28.08.2015r. poz.1256), 
 

2.  Świadczenie usług żywieniowych powinno być zgodne z ustawą o bezpieczeństwie żywności 
i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2021) oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego 
i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują 
w zakładach żywienia zbiorowego oraz jakości zdrowotnej żywności, z uwzględnieniem 
zaleceń dotyczących:  
a) wyposażenia (stanu technicznego i sanitarnego pomieszczeń i urządzeń), 
b) personelu (kwalifikacje i niezbędne badania lekarskie), 
c) cyklu produkcyjnego i jego poszczególnych etapów (przestrzegania zasad sanitarno-    

higienicznych na każdym etapie: produkcji posiłków, wydawania posiłków, składowania 
i magazynowania produktów, przewozu posiłków, 

 
§ 5 

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania normatywnych wartości energetycznych, 
wartości odżywczych i smakowych potraw oraz przygotowania ich zgodnie z prawnymi 
regulacjami o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, przy równoczesnym zapewnieniu 
urozmaicenia posiłków w związku z sezonowością i świętami. 
 

§ 6 
1. Za jakość dostarczanych przez Wykonawcę posiłków oraz prowadzenie monitoringu  

w zakresie parametrów określonych w umowie i Zapytaniu ofertowym odpowiada 
p. ………………………………… 

2. Zamawiający zastrzega możliwość reklamacji posiłków niezgodnych z zamówieniem (np. zbyt 
niska temperatura dostarczanych posiłków).  

 
§ 7 

1. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby w trakcie realizacji całego zamówienia:  

a) jego działalność obejmowała społeczną i zawodową integrację osób będących członkami 
co najmniej jednej z poniższych grup społecznie marginalizowanych: 

i. osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 511 z późn. zm.), 

ii. bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.), 

iii. osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa 
w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
652 z późn. zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem, 

iv. osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. 
o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 z późn. zm.), 

v. osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.), 

vi. osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę 
uzupełniającą, o której mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu 
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cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
1109 z późn. zm.), 

vii. osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby 
poszukującej pracy, bez zatrudnienia, 

viii. osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, 
w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszości narodowych i etnicznych oraz o języku 
regionalnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 823) 

Lub:  

b) w związku z realizacją zamówienia zatrudniał osobę (y) z co najmniej jednej z poniższych 
grup: 

i. bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy, 

ii. młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania 
zawodowego, 

iii. osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  

iv. innych osób niż określone w tiret i, ii, iii, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 
2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 217) lub we właściwych 
przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. 

2. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań 
dotyczących zatrudniania w/w. osób.  

3. Na żądanie zamawiającego wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować 
fakt zatrudniania w/w. osób.  

4. W przypadku niespełnienia w trakcie realizacji umowy wymaganej przez Zamawiającego 
klauzuli zastrzeżonej Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary 
umownej w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 
niniejszej umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych.  

 
§ 8 

1. Umowę zawiera się na czas oznaczony od 1 września 2022 r. do 30 września 2023 r. 
 

§ 9 
1. Wynagrodzenie za poszczególne rodzaje usługi wynosi: 

1) Wyżywienie w roku szkolnym: cena jednostkowa brutto za 1 osobę 

 Ciepły posiłek …….. zł  

 Przekąska ………. zł  

 Napój ……… zł 
2) Wyżywienie w czasie wakacji: cena jednostkowa brutto za 1 osobę 

 II śniadanie …….. zł 
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 Obiad …….. zł 

 Podwieczorek …….. zł 

 Napój do II śniadania i podwieczorku, kompot do obiadu …….. zł 
3) Catering/susz konferencyjny: cena jednostkowa brutto za 1 osobę   …….. zł 

2. Rozliczenia będą się odbywały na podstawie cen jednostkowych za poszczególne formy 
usługi oraz na podstawie faktycznych ilości zrealizowanych posiłków. 

 
§ 10 

1. Wynagrodzenie obejmuje wartość usługi  oraz wszelkie koszty wynikające z realizacji umowy oraz 
wszelkie należne wg obowiązującego prawa podatki, w tym podatek VAT.  

2. Rozliczenie za realizację poszczególnych usług nastąpi na podstawie faktury Wykonawcy. 
3. Każda faktura musi zawierać wyraźne określenie umowy na podstawie, której jest wystawiana, 

pod rygorem zwrotu faktury i wstrzymania zapłaty do czasu przedłożenia prawidłowo 
sporządzonej faktury bez naliczania odsetek przez Wykonawcę za opóźnienie w zapłacie. 

4. W przypadku faktury VAT wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub zapisami 
umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiającego faktury 
korygującej. 

5. Należność za wykonaną usługę będzie przez Zamawiającego zapłacona każdorazowo w terminie 
do 30 dni od złożenia prawidłowej faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: 
....................................................................................................................................... . 

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
7. Faktura winna być wystawiona na następujące dane: 

Nabywca: 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Apostoła w Pałecznicy, ul. św. Jakuba 10, 32-109 
Pałecznica, NIP: 6591176112, REGON: 040049736 

Odbiorca: 

Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży, ul. Strażacka 5/1, 32-109 Pałecznica 

8. Przeniesienie na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

9. Zamawiający nie jest podatnikiem podatku VAT, posiada numer NIP: 6591176112. 
10. Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT,  NIP – ……………., REGON ……………..                                                                   

 
§ 11 

1. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji zamówienia w danym dniu i dojdzie do 
opóźnienia w dostawie posiłku (powyżej 15 minut) – Zamawiającemu przysługuje prawo 
naliczenia kary umownej w wysokości 1 000 zł za każde opóźnienie. 

2. W przypadku dostarczenia posiłku niekompletnego pod względem ilościowym i wagowym 
Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 1 000 zł za każdy 
przypadek. 

3. W przypadku niedostarczenia posiłku przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo 
naliczenia kary umownej w wysokości 2 000 zł za każde niedostarczenie. 

4. W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonych posiłków na skutek naruszenia przez 
Wykonawcę norm żywnościowych lub przepisów sanitarno–epidemiologicznych 
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Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 1 000 zł w każdym 
stwierdzonym przypadku. 

5. W przypadku wykonywania przez Wykonawcę obowiązków niezgodnie z wymaganiami 
umowy Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 1 000 zł za 
każdy przypadek. 

6. Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie przekroczy 100% wynagrodzenia brutto, 
określonego w §9 ust. 1. 

7. W przypadku zaprzestania realizacji zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający zwróci się 
do innego Wykonawcy o zrealizowanie zadania i obciąży kosztami Wykonawcę. 

8. Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadku stwierdzenia nierzetelności 
w realizowaniu przez Wykonawcę czynności objętych Umową, a w szczególności 
w przypadku:  

• niewywiązywania się z powierzonego zakresu obowiązków, w szczególności gdy 
Wykonawca nie zapewni w określonym terminie odpowiedniej ilości i jakości wyżywienia,  

•  dwukrotnej odmowy w realizacji zlecenia pomimo dopełnienia wszelkich formalności,  
•  trzykrotnym nienależytym wykonaniu usług, skutkującym naliczeniem kar umownych,  
•  gdy wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych przekroczy 20% wartości umowy.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 12 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość istotnej zmiany umowy na warunkach wskazanych 

w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020”, wersja z dnia 21 grudnia 2020 r., w szczególności w przypadku gdy 
zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące 
warunki:  

1) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;  

2) wartość zmiany umowy nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 
w umowie.  

2. Zamawiający przewiduje także możliwości zmiany postanowień umowy w odniesieniu do:  
1)  terminu realizacji umowy i wynagrodzenia – ze względu na:  
a)  konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia na skutek przyczyn 

obiektywnie uzasadnionych i niezależnych od Stron, których przy zachowaniu 
należytej staranności nie można było przewidzieć;  

b) zaistnienie okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności 
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, które nie były możliwe 
do przewidzenia w chwili zawarcia umowy;  

c) zmiany odnoszące się do warunków organizacyjnych zamawiającego, uniemożliwiające 
realizację zobowiązań zamawiającego w terminie;  

d) wydłużenie okresu realizacji zadania/etapu projektu lub zakresu usług wymaganych od 
wykonawcy;  

e) zmianę zakresu zaangażowania wykonawcy, przy czym maksymalne zwiększenie 
wartości umowy może wynosić do 50% wartości zamówienia określonego pierwotnie 
w umowie.  

2) zmiany w zakresie wynagrodzenia wykonawcy: 



       

                                                            
 

 

Strona 7 z 10 
 

a) zmiany wynagrodzenia wykonawcy o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku 
VAT, obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania 
umowy; 

b) zmiany wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany: 

 wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 
3-5 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

 zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu; 

 wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. W takim 
przypadku wykonawca zobowiązany będzie do wykazania wpływu zmiany wskazanych regulacji 
na jego koszty. 

c) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili 
zawarcia umowy zmiany cen, która skutkuje rażącą stratą jednej ze Stron; 

3) pozostałe zmiany – ze względu na:  
a) siłę wyższą uniemożliwiającą wykonanie umowy zgodnie z jej warunkami. Siłę wyższą 

należy rozumieć jako zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego 
Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy i którego nie można było uniknąć 
ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności (np. 
sytuacja epidemiologiczna, pożar, powódź, inne klęski żywiołowe, promieniowanie lub 
skażenie, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania 
pogody, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej lub działaniu sieci Internet),  

b) zmianę sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na 
skutek zmian zawartej przez zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub 
wytycznych dotyczących realizacji projektu;  

c) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron;  

d) powstanie niejasności lub rozbieżności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie 
można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 
doprecyzowanie umowy tak, aby Strony jednoznacznie interpretowały jej zapisy;  

e) wprowadzenia rozwiązań zamiennych, które nie wykraczają poza zdefiniowany przedmiot 
zamówienia i nie są traktowane jako zamówienia dodatkowe lub uzupełniające; 

f) zmiany nazwy (firmy) bądź siedziby (adresu) którejkolwiek ze Stron umowy. 

3. Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy 
pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających 
wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone 
wdrodze aneksu do umowy. 

4. Ponadto zamawiający przewiduje możliwość powtórzenia usług tożsamych do 
opisanych w niniejszym postępowaniu. Usługi te będą realizowane na podstawie aneksu do 
umowy. 

§ 13 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy, związanych 

z realizowanym zamówieniem. 
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Ewentualne spory, mogące wyniknąć w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy strony 
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rozstrzygać będą polubownie w drodze negocjacji. 
5. Jeżeli negocjacje nie dojdą do skutku lub nie przyniosą spodziewanego rezultatu, wszelkie 

sprawy sporne wynikłe z realizacji umowy rozpatrywać będzie sąd powszechny właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

6. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać żadnych cesji, 
związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy pod rygorem nieważności. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron.  

 
§ 14 

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO  
W CELU ZWIĄZANYM Z REALIZACJĄ UMOWY 

 
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO”, informuję, że w związku z udzieleniem zamówienia:  
Administratorem danych osobowych jest:  
1) Zarząd Województwa Małopolskiego, stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, z siedzibą w 
Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 
30-017 Kraków – w zakresie danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych 
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020”. Kontakt z 
Administratorem Danych może Pani/Pan uzyskać mailowo pod adresem 
iodo@umwm,malopolska.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 
Kraków.  

2) Minister właściwy do spraw rozwoju z siedzibą ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa - jako 
administrator danych przetwarzanych w centralnym systemie teleinformatycznym 
wspierającym realizację programów operacyjnych - SL2014. Kontakt z Administratorem 
Danych może Pani/Pan uzyskać mailowo pod adresem: iod@mfipr.gov.pl / działającym w 
ramach Instytucji Pośredniczącej wysyłając wiadomość na adres: ochronadanych@wup-
krakow.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych WUP, Wojewódzki Urząd Pracy 
w Krakowie, plac na Stawach1, 30-107 Kraków.  

3) Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Apostoła w Pałecznicy której siedzibą jest 
Pałecznica, kod pocztowy 32-109, ul. św. Jakuba 1,. Kontakt może Pani/Pan uzyskać 
mailowo pod adresem pwdpalecznica@gmail.com lub pod numerem telefonu 41/384-80-13. 

Dane osobowe zawarte w umowie oraz załącznikach do umowy przetwarzane będą na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na podstawie:  

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

mailto:pwdpalecznica@gmail.com
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Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;  

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1081/2006;  

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217);  

d) rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do 
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące 
wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, 
audytowymi i pośredniczącymi;  

1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Rozszerzenie 
Placówki Wsparcia Dziennego przy Parafii w Pałecznicy”, w szczególności do realizacji 
umowy. 

2. Dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – 
Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy (WUP) w Krakowie, plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków, 
beneficjentowi realizującemu projekt – Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Apostoła 
w Pałecznicy ul. św. Jakuba 10 oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą 
w realizacji projektu. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym 
badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego (IZ RPO WM 2014 – 2020 lub minister 
właściwy do spraw rozwoju), Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Dane osobowe mogą 
zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie 
Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO 
WM;  

3. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji i rozliczenia 
projektu i zamknięcia i rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu 
archiwizacyjnego, w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później,  

4. Podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest wymogiem ustawowym 
a konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości udzielenia zamówienia w ramach 
projektu,  

5. Osoba przekazująca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz 
prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych 
zgodnie z art. 15-20 RODO.  

6. Osoba przekazująca swoje dane osobowe ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych 
narusza przepisy RODO.  

7. Dane osobowe osoby przekazującej dane mogą zostać ujawnione innym podmiotom 
upoważnionym na podstawie przepisów prawa.  

8. Dane osobowe osoby przekazującej dane nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany, w tym również profilowane. 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w związku 
z realizacją niniejszej umowy. Oświadczam, że jestem świadomy, iż podanie przeze mnie 
powyższych danych jest dobrowolne, jak również jestem świadomy o prawie do wycofania 
niniejszej zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 
 
 
 

 
Wykaz załączników do umowy: 
1. Zapytanie ofertowe z dnia ……………………..;  
2. Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego; 
3. Formularz ofertowy złożony w ofercie wykonawcy. 
 

 

Zamawiający:                                                                     Wykonawca: 

 


