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Załącznik Nr 7 do SIWZ                                                                                                    Wzór umowy 

 

 

UMOWA  Nr      /2014 

 
Zawarta w dniu …………………….. r. pomiędzy: 

Gminą Niemodlin - Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niemodlinie, ul. Bohaterów 

Powstań Śląskich 37 

NIP 754-10-93-212, REGON 004501756, 

reprezentowanym przez: 

Panią Mirosławę Dziatkowiak - Kierownika Ośrodka 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a  

....................................................................................................................................................... 

z siedzibą w ………………………………………………………………………………….... 

posiadającym nr NIP …… , nr REGON ……, zarejestrowanym w …………………………… 

prowadzonym przez …………………….................................................................................................  

pod numerem …………………………, reprezentowanym przez: ……………………………………... 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest przygotowanie, dostawa i wydanie 162 dwudaniowych posiłków 

dziennie dzieciom i młodzieży z placówek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy 

Niemodlin:  

Lp. Nazwa placówki Liczba dzieci 
Godziny wydawania 

posiłków 

1 
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 

ul. Reymonta 9 ; 49-100 Niemodlin 

Tel. 77 4023 370 

50 12
00

 - 14
00 

2 
Szkoła Podstawowa Nr 2 

ul. Szkolna 5; 49-100 Niemodlin 

Tel. 77 4606 402 

28 12
30

 - 14
00 

3 
Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum 

ul. Niemodlińska 21; 49-156 Gracze 

Tel. 77 4609 823 

46 12
00

 – 14
00 

4 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Rogach 

w tym oddział przedszkolny 

Rogi 10a ; 49-156 Gracze 

Tel. 77 4609 902 

32 11
00 

- 13
00 

5 
Zespół Szkół 

ul. Opolska 34; 49-100 Niemodlin 

Tel. 77 4606 222 

6 12
55

 - 13
30 
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2. Liczba posiłków może ulec zmianie w zależności od zmiany liczby uprawnionych do posiłku. 

Liczba zamawianych posiłków będzie zgłaszana przez upoważnionego pracownika 

Zamawiającego zgodnie z § 3 ust. 1 i 2. 

3. Wykonawca dostarczy obiad składający się  z zupy, drugiego dania i napoju w odpowiednich dla 

danego dania naczyniach, z wyłączeniem naczyń i sztućców jednorazowych. Wyjątkiem w tym 

zakresie jest Zespół Szkół w Niemodlinie, w którym dopuszcza się użycie naczyń i sztućców 

jednorazowych. Naczynia i sztućce niezbędne przy spożywaniu posiłku zapewni Wykonawca. 

4. W skład jednego gorącego posiłku wchodzić będzie: 

1) zupa na wywarze mięsno-warzywnym o poj. 400 ml, 

2) drugie danie zwierające: 

a) ziemniaki lub ryż lub makaron lub kasza itp. – min. 200 g, 

b) mięso lub ryba – min. 100 g po obórce, 

c) surówka lub gotowane jarzyny – min. 100 g, 

oraz 

d) opcjonalnie naleśniki, placki lub pierogi itp. nie częściej niż 2 razy w tygodniu – od 

250 do 300 g, 

3) napój (kompot, sok owocowy) – min. 250 ml. 

5. Przygotowywanie i podawanie posiłków odbywać się będzie każdego dnia zajęć szkolnych,  

z wyłączeniem ferii, wakacji i innych dni wolnych od zajęć, chyba że Zamawiający wskaże, że 

posiłki mają być przygotowywane i wydawanie również w dni wolne lub inne dni uzgodnione  

z Dyrektorem placówki oświatowej. 

 

§ 2 

1. Przygotowanie posiłków odbywać się będzie w kuchni Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia usługi żywienia zbiorowego z zachowaniem zasad 

dobrych praktyk higienicznych, zasad dobrych praktyk produkcyjnych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić jakość wyżywienia zgodną z zaleceniami dotyczącymi 

norm, składników pokarmowych i produktów spożywczych przypisanym placówkom zbiorowego 

żywienia, z uwzględnieniem technologii przygotowywania posiłków wydanymi przez Instytut 

Żywności i Żywienia, szczególnie w zakresie wartości odżywczych, kaloryczności, objętości  

i gramatury potraw. 

4. Wykonawca będzie dostarczał ciepłe obiady do placówek własnym transportem przystosowanym 

do przewozu żywności posiadającym pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz  

w atestowanych termosach, bądź pojemnikach przystosowanych do transportu żywności 

gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości pomieszczeń przeznaczonych do 

wydawania i spożywania posiłków – w trakcie wydawania jak i po wydaniu.  
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6. Wykonawca zapewni zagospodarowanie odpadów powstających w związku z realizacją 

zamówienia. 

7. Wykonawca zapewni przygotowywanie i przechowywanie próbek żywieniowych do celów 

sanitarno – epidemiologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8. Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę na okres 10 dni żywieniowych i dostarczany do 

Dyrektorów placówek oświatowych z wyprzedzeniem 2–dniowym.  

 

§ 3 

1. Listę odbiorców posiłków wskazywać będzie Zamawiający z 1- dniowym wyprzedzeniem na 

podstawie otrzymanych list z poszczególnych placówek oświatowych, przekazywanych 

Wykonawcy przez Zamawiającego faksem, e-mailem lub telefonicznie. Listy będą zawierać 

następujące dane: imię i nazwisko osoby uprawnionej oraz okres na jaki przysługuje posiłek. 

2. Zmiany w listach odbiorców posiłków przekazywane będą Wykonawcy przez Zamawiającego 

faksem, e-mailem lub telefonicznie nie później niż z 1- dniowym wyprzedzeniem. 

3. Strony ustalają, że Wykonawca zapewni punktualne dostarczanie posiłków, ich rozdysponowanie 

oraz odbiór naczyń i czynności porządkowe po spożyciu posiłku. 

4. Wykonawca do wykonania warunków umowy zapewni odpowiednią liczbę personelu. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru w czasie wydawania i spożywania 

posiłków oraz personelu do wydawania posiłków spełniających wymagania stawiane przy 

prowadzeniu zbiorowego żywienia. 

6. Pracownicy Wykonawcy są zobowiązani do zachowania tajemnicy co do uzyskanych informacji 

w toku wykonywania umowy, których ujawnienie mogłoby doprowadzić do naruszenia dóbr 

osobistych Zamawiającego i korzystających z posiłku, pod rygorem odpowiedzialności 

odszkodowawczej przewidzianej w przepisach Kodeksu cywilnego. W tym zakresie Wykonawca 

zobowiązuje się do przeszkolenia i uzyskania stosownego pisemnego zobowiązania od swoich 

pracowników. 

7. Wykonawca przejmuje obowiązek strony, podczas urzędowej kontroli żywności i pracowników 

punktu wydawania posiłków przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz inne organy uprawnione 

do kontroli. 

8. Za wszelkie uchybienia ujawnione w trakcie przeprowadzonych kontroli, wynikające ze 

świadczonej usługi odpowiada Wykonawca. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia kontroli jakości, liczby oraz warunków i zasad 

przygotowywania dostarczanych posiłków. 

 

§ 4 

1. Za przygotowanie, dostarczenie i wydanie jednego posiłku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

zgodne ze złożoną ofertą w wysokości brutto ………….….. zł (słownie: …………………….). 
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2. Orientacyjna wartość umowy wynosi zgodnie z ofertą: 

netto ……………………………….. zł 

podatek VAT ………………………... zł 

brutto .……………………………….. zł 

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

3. Zapłata nastąpi za liczbę rzeczywiście przygotowanych, dostarczonych i wydanych posiłków 

objętych umową. 

4. Strony postanawiają, że w ciągu całego okresu trwania umowy ustalona cena netto za wyżywienie 

nie ulegnie zmianie. 

5. Cena jednostkowa brutto, o której mowa w ust. 1, ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki 

podatku VAT na usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy, licząc od dnia wejścia w życie 

odpowiednich przepisów.  

 

§ 5 

1. Należności za wykonane świadczenia Zamawiający będzie uiszczał na podstawie faktur 

wystawianych miesięcznie przez Wykonawcę. Fakturowane będą wyłącznie posiłki zamówione, 

dostarczone i wydane, odpowiadające ogólnie przyjętym normom jakości. 

2. Faktura płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie do ……
*
 dni od daty jej 

otrzymania przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktury w terminie do 5-go dnia każdego miesiąca 

następującego po miesiącu rozliczanym, a w miesiącu grudniu do dnia 18-go. 

4. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do przedkładanej faktury rozliczenie zawierające imię  

i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymania posiłku, liczbę wydanych posiłków w miesiącu, za 

który wystawiono fakturę i wartość wydanych posiłków. 

5. Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w określonym terminie, Wykonawca może naliczyć 

ustawowe odsetki, natomiast nie może dokonać cesji wierzytelności bez zgody Zamawiającego. 

 

§ 6 

Wykonawca zapewnia, że świadczenia określone w § 1 stanowiące przedmiot niniejszej umowy będą 

wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych oraz 

wymaganiach zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach. 

 

§ 7 

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 

                                                 
*
 do umowy zostanie wpisany termin płatności, wynikający z deklaracji Wykonawcy, zawartej w ofercie 
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może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

W przypadku, o którym mowa wyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonywania części umowy. 

 

§ 8 

1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, w razie 

rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków, wynikających z niniejszej umowy, 

w szczególności: 

1) 2-krotnej zwłoki w dostarczaniu posiłków, 

2) 5-krotnej reklamacji jakości posiłków, 

3) rażącego uchybienia i zaniedbania w zakresie przepisów sanitarno – epidemiologicznych 

zgłoszonego pisemnie przez Dyrektora szkoły lub osobę upoważnioną przez Zamawiającego. 

 

§ 9 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy strony ustalają następujące kary 

umowne: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu z przyczyn zależnych od Wykonawcy: 

a) 500,00 zł za brak dostawy posiłku, 

b) 100,00 zł za każde pół godziny opóźnienia w dostawie posiłku, 

c) 100,00 zł za każdy stwierdzony brak składnika w danym posiłku (np. brak kompotu, 

surówki itp.) lub brak posiłku, 

d) 500,00 zł za stwierdzony brak jakości wyżywienia dotyczący wartości odżywczych, 

kaloryczności, objętości lub gramatury potraw. 

e) 20 000,00 zł za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z winy Wykonawcy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 7 dni od otrzymania wezwania do 

zapłaty. 

3. Zamawiający może dokonać potrącenia kar umownych z faktur za zrealizowaną przez 

Wykonawcę usługę. 

 

§ 10 

Spory, które mogą wynikać na tle realizacji niniejszej umowy strony będą starały się załatwić 

polubownie, a jeżeli nie osiągną porozumienia, spory będą rozstrzygane przed sądem właściwym dla 

siedziby Zamawiającego. 
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§ 11 

1. Zmiany umowy mogą być dokonane za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy 

w przypadku: 

1) zmiany danych teleadresowych wykonawcy lub zamawiającego, 

2) zmiany liczby placówek podanej w SIWZ, do których dostarczane będą posiłki, 

3) zmiany liczby dostarczanych posiłków (nie wymaga aneksu zmiana liczby posiłków  

w granicach +/-30%), 

4) zmiany podatku VAT. 

3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 12 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od 07.01.2015r. do 31.12.2015r. 

2. W przypadku braku dostawy posiłków przez Wykonawcę, Zamawiający może dokonać zakupu 

zastępczych posiłków na koszt Wykonawcy. W powyższym przypadku mają również 

zastosowania zapisy § 9 niniejszej Umowy. 

3. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek przeszkód technicznych, decyzji władz sanitarnych 

uniemożliwiających ciągłość dostaw, Zamawiający może zlecić wykonanie umowy osobie trzeciej 

na koszt Wykonawcy. 

4. Integralną częścią umowy jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta 

Wykonawcy. 

 

§ 13 

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego 

oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 14 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 


