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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

UMOWA NR GOPS.272.1.2013 (wzór) 

 

zawarta w dniu ……….. 2013 r. w Kodrębie pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Kodrębie, ul. 22 Lipca 7, 97-512 Kodrąb, NIP: 772-23-55-940 zwanym  

w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowany przez: 

mgr Renatę Kowalską – kierownik GOPS w Kodrębie 

 

a ……………….…………………………………… prowadzącą działalność gospodarczą pod 

nazwą:…………………………………………………………………………………………... 

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

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” reprezentowaną przez: 

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

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

Mając na uwadze wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn. Przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci  

uczęszczających do szkół na terenie gminy Kodrąb, zawiera się umowę o następującej treści: 

 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest: Przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci  

uczęszczających do szkół na terenie gminy Kodrąb, zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu 

przetargowym poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy.  

2. Szczegółowy zakres usługi określa Rozdział 3 SIWZ- opis przedmiotu zamówienia.  

 

§ 2 
1. Do obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją zamówienia należy:  

1.1.przygotowanie i dostarczenie posiłków obiadowych jednodaniowych dla dzieci z Zespołu 

Szkolno- Gimnazjalnego w Kodrębie, ul. Leśna 2, oraz do Publicznej Szkoły Podstawowej  

w Rzejowicach, Rzejowice 91, 

1.2.sukcesywne świadczenie usług w terminie funkcjonowania szkoły w roku szkolnym, 

począwszy od 16.09.2013 r. do dnia 20.12.2013 r., polegające na dostarczaniu posiłków 

codziennie przez 5 dni w tygodniu, z wyłączeniem sobót, niedziel, dni świątecznych oraz dni 

wolnych od zajęć szkolnych,  

1.3.ułożenie jadłospisu na cały miesiąc obejmującego jedno danie dziennie, na przemian: 

pierwsze - drugie danie- w rozliczeniu miesięcznym, przedstawienie go do zaakceptowania 

Zamawiającemu. Zmiany w jadłospisie są dopuszczalne tylko za zgodą Zamawiającego. 

Każdy posiłek powinien zawierać produkty będące źródłem białka zwierzęcego (mięso 

wieprzowe, wołowe, drobiowe, ryby, nabiał) uzupełnionego o produkty roślinne (jarzyny, 

surówki, sałatki, owoce). Zamawiający żąda, aby do dań nie zawierających warzyw lub 

zawierających znikomą ilość warzyw (typu: zalewajka, makaron z serem, itp.), Wykonawca 

dołączył do posiłku owoc.  

Raz w tygodniu Wykonawca dołączy do posiłku deser mleczny (np. jogurt, serek, itp.). 

1.4.dostarczanie posiłków obiadowych do obu szkół pomiędzy 9.30 a 10.15, 

1.5. przygotowywanie posiłków zgodnie z zalecanymi normami żywieniowymi dla grup 

wiekowych,  

1.6.zapewnienie posiłków dla dzieci wymagających specjalnej diety (dzieci bezglutenowe,  

ze skazą białkową, cukrzycą, alergicy pokarmowi oraz inne schorzenia pokarmowe),  

1.7.dostarczanie posiłków przy spełnieniu warunków:  
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a) gorące posiłki należy dostarczać do: Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Kodrębie  

w termosach zbiorczych, zapewniających temperaturę żywności zgodną z wymogami,  

a do Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzejowicach wraz ze sztućcami jednorazowego 

użytku, w naczyniach jednorazowego użytku zapewniających temperaturę żywności zgodną z 

wymogami, 

b) transport żywności powinien odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami  

w zakresie transportu i obrotu żywności,  

1.8.zapewnienie we własnym zakresie sprzętu do przechowywania i transportu posiłków,  

1.9.przygotowanie, dostawę, złożenie posiłków oraz odbiór i utylizację odpadów 

od Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Kodrębie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej  

w Rzejowicach, 

1.10.sporządzanie odpowiedniej liczby posiłków obiadowych na podstawie dostarczonego  

do godz. 8.30 przez Zamawiającego dziennego zamówienia,  

1.11. przestrzeganie wszelkich przepisów sanitarno-higienicznych, p.poż i BHP, 

1.12.dysponowanie personelem posiadającym stosowne uprawnienia i dokumenty  

potwierdzające spełnienie wymogów sanitarnych właściwych dla pracowników z zakresu 

objętego ustawą o zbiorowym żywieniu,  

1.13.dostarczenie Zamawiającemu propozycji jadłospisu na następny miesiąc zaopiniowanego 

przez dietetyka lub technologa żywienia zbiorowego. 

2. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe 

wykonanie zamówienia.  

3. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność 

profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem zamówienia.  

4. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części  

lub całości zamówienia podwykonawcom. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego  

za wszelkie działania lub zaniechania swoich Podwykonawców jak za swoje działania  

lub zaniechania.  

5. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

5.1.sporządzanie dziennego zamówienia, uwzględniającego ilość i rodzaj posiłków  

z podziałem na ZS-G w Kodrębie oraz PSP w Rzejowicach,  

5.2.telefoniczne przekazanie dziennego zapotrzebowania nie później niż do godz. 8.30  

w dniu, którego dotyczy zapotrzebowanie. 

 

§ 3 
1. Posiłki mają być przygotowywane zgodnie z uwzględnieniem wymagań i procedur 

określonych w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia  

(Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.) oraz zaleceniami Głównego Inspektora  

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 zawodowe i niezbędne badania lekarskie), 

c) cyklu produkcyjnego i jego poszczególnych etapów (przestrzeganie zasad sanitarno – 

higienicznych na każdym etapie produkcji posiłków), 

d) w zakresie jakości usług (w sposób gwarantujący jakość posiłków zgodną z zalecanymi 

normami dotyczącymi zawartości składników pokarmowych zapewniających różnorodność 

diety z uwzględnieniem specyfikacji żywienia dzieci i młodzieży). 

2. Do przygotowywania posiłków należy używać produktów wysokiej jakości, zawsze 

świeżych, nabytych w źródłach działających zgodnie z obowiązującymi przepisami 
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sanitarnymi i higienicznymi. Posiłki powinny posiadać odpowiednią temperaturę. Proces 

produkcji oraz dystrybucji odbywać musi się zgodnie z wymogami sanitarnymi, w tym 

zwłaszcza dobrej praktyki higienicznej.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli składu i jakości posiłków (w tym 

temperatury). W przypadku stwierdzenia naruszenia norm, Zamawiający zmniejszy zapłatę 

za wykonywanie zamówienia w okresie miesiąca, w którym przeprowadzono kontrolę  

o wskaźnik odpowiadający procentowemu niedoborowi wartości kalorycznej posiłku  

w stosunku do norm żywieniowych mających zastosowanie w przedmiocie zamówienia. Jako 

procentowy niedobór wartości kalorycznej rozumiany jest niedobór wagowy poszczególnych 

składników posiłków, lub dyskwalifikacja składnika jako nieodpowiadającego normom 

żywieniowym.  

4. W przypadku stwierdzenia przez uprawnione instytucje naruszenia wymogów sanitarnych 

stosowanych w zakładach zbiorowego żywienia Zamawiający wstrzymuje zapłatę  

za wykonanie zamówienia do czasu usunięcia stwierdzonych protokolarnie wad.  

 

§ 4 
1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie odpowiadającej iloczynowi ceny 

jednostkowej ryczałtowej netto za jeden posiłek oraz liczby rzeczywiście wydanych posiłków 

w danym miesiącu powiększonej o należny podatek VAT.  

2. Kwota ta może być pomniejszona w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w § 3 

ust. 3 i 4.  

3. Cena netto jednostkowa ryczałtowa za jeden posiłek obiadowy dla dziecka wynosi:  

netto ……….……zł        (słownie: ………………………………………………………….) 

4. Wartość umowy wynosi:  

 

Usługa Cena netto 
jednego posiłku 

Liczba osób* liczba dni 
żywieniowych 

(100 * 67 = 6 700) 

Wartość netto całego 
zamówienia (obliczona a*b) 

 a b a*b 

 
Obiad 

 

  
6 700 

 

  

Wartości całego zamówienia: 

netto: ………………………………………………………………………………….…... zł 

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

 

stawka podatku VAT (8%) :…………………………………………………………… zł 

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

 

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

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

 

5. Wartość za wykonanie całego przedmiotu niniejszego zamówienia może ulec zmianie. 

Wynagrodzenie będzie uzależnione od faktycznej ilości osób, która spożyje posiłki obiadowe. 

6. Płatność za wykonaną usługę w danym miesiącu nastąpi w oparciu o wystawioną przez 

Wykonawcę fakturę częściową na podstawie prawidłowo sporządzonego rozliczenia 

wydanych posiłków, zaakceptowanego przez Zamawiającego, a wystawianą do dnia 7 

każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.  

7. Faktura będzie płatna w terminie do 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.  
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8. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji 

umowy, na osoby trzecie.  

 

§ 5 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie  

od 16.09.2013 r. do dnia 20.12.2013 r.  

 

§ 6 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20 % wartości brutto umowy określonej w § 4 

ust. 4,  

b) za nie dostarczenie posiłku obiadowego w danym dniu Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień, w którym nie dostarczono 

posiłku zgodnie z umową.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 20 % 

wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 4, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji 

przedstawionej w art. 145 Prawa zamówień publicznych.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia.  

4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

 

§ 7 
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:  

1.1.zajęcia majątku Wykonawcy przez uprawniony organ w celu zabezpieczenia  

lub egzekucji lub jakiegokolwiek rozporządzenia majątkiem przez Wykonawcę, które może 

utrudnić lub uniemożliwić ewentualne zaspokojenie wierzyciela,  

1.2.przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji firmy,  

1.3.w przypadkach określonych w art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych. 

2. Odstąpienie następuje poprzez pisemne oświadczenie jednej ze stron. Oświadczenie może 

być złożone bezpośrednio w siedzibie drugiej strony bądź przesłane listem poleconym  

za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.  

3. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia warunków wykonania niniejszej umowy, w 

terminie 30 dni od dnia dowiedzenia się Zamawiającego o w/w okoliczności, Zamawiający 

ma prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.  

4. Rażącym naruszeniem umowy jest:  

4.1. nie przystąpienie do wykonywania przygotowania i dostarczania posiłków dla dzieci,  

4.2. przerwanie przygotowania i dostarczania posiłków dla dzieci,  

4.3. zaniechanie odbioru i utylizacji odpadów po posiłkach, 

4.4 trzykrotne stwierdzenie przez Zamawiającego nieprawidłowej jakości (w tym niskiej 

temperatury) posiłków, w terminie 30 dni od ostatniego (trzeciego) stwierdzenia w/w 

nieprawidłowości. 

 

 

 

§ 8 
1. Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje 

zmianę umowy w następujących przypadkach:  
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1.1. w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przez władzę ustawodawczą  

w trakcie trwania umowy i wynikającej z tego tytułu zmiany kwoty podatku VAT wskazanej  

§4 ust.4, co nie powoduje zmiany wysokości wynagrodzenia netto.  

1.2. z powodu wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie 

przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,  

1.3. z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac.  

2. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

§ 9 
1. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać 

polubownie, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia, spory mogą być kierowane na drogę 

postępowania sądowego przed sądem właściwym ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

 

 

§ 10 
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 otrzymuje 

Zamawiający, a 1 Wykonawca.  

 

 

 

 

 

Zamawiający:                                                                                                       Wykonawca: 

 


