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Projekt umowy                                                                                 Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

Umowa Nr………….. 

 

 

zawarta w dniu ……………………………….w Prusicach pomiędzy: 

 

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Prusicach,  

ul. Powstańców Śl. 17 reprezentowanym przez  

Joannę Wiraszka -Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,  

przy kontrasygnacie Małgorzaty Koła – Głównego Księgowego GOPS Prusice  

NIP  915-137-60-21  

REGON 005941954  
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

a 

……………………………………  

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą; 

 

w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 1579 z późn. zm.), o następującej treści: 

 

§ 1. 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi polegające na „Dożywianiu 

uczniów szkół podstawowych w okresie od 02.01.2018r. do 31.12.2021r, zgodnie ze Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia, ofertą Wykonawcy i niniejszą umową. 

 

§ 2. 
Termin realizacji zamówienia od 2 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2021 r. 

 

§ 3. 

1. Opisany w § 1 przedmiot zamówienia obejmuje usługę polegającą na codziennym 

przygotowaniu i dostawie do szkół z terenu Miasta i Gminy Prusice gorących obiadów 

jednodaniowych (trzy razy w tygodniu drugie danie – poniedziałek, środa, piątek, dwa razy w 

tygodniu pożywna zupa – wtorek, czwartek) w celu dożywiania dzieci, realizowanego ze 

środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach. 

2. Przewidywana roczna ilość posiłków w okresie obowiązującej umowy od 02.01.2018r. – 

31.12.2021r. wynosi ok. 27 084. 

3. Szacunkowa liczba dzieci objętych dożywianiem w trakcie okresu dożywiania może ulec zmia-

nie.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia usługi dożywiania w ograniczonej ilości w okresie 

wakacji i ferii zimowych wg. zapotrzebowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pru-

sicach.  

5. Wykonawca będzie obowiązany do uwzględnienia w tym zakresie zgłaszanych na bieżąco po-

trzeb zarówno mających wpływ na zwiększenie jak i na zmniejszenie liczby posiłków.  

6. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku częściowego lub całkowitego 

niewykorzystania wskazanych w ust. 2 ilości posiłków. 

 

 

 

§ 4. 
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Wykonawca będzie dostarczał posiłki w naczyniach jednorazowego użytku oraz w sposób 

gwarantujący utrzymanie odpowiedniej temperatury i jakości przewożonych potraw. 

 

§ 5 

1. Jadłospis będzie sporządzany przez Wykonawcę (zaleca się różnorodność i niepowtarzalność 

dziennych zestawów żywieniowych) i przedstawiany na 7 dni, najpóźniej do czwartku 

poprzedzającego tydzień, którego jadłospis dotyczy. Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane 

przez Zamawiającego będą brane pod uwagę przez Wykonawcę. 

2. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Zamawiający będzie się kontaktował z 

przedstawicielem Wykonawcy:  

1) ………., 
 tel: ……….. 
e-mail: ………………. 

2) Przyjmowanie zamówień: 

………….. 
tel. …………… 
e-mail: ………………….. 
 

 

§ 6. 

1. Dzienny jadłospis obejmuje jedno danie tj. pożywną zupę I danie lub gorący posiłek w postaci II 

dania. 

2.  Proponowane zestawy II dania: pierogi – nadzienie różne; kopytka – dodatki różne; naleśniki – 

nadzienie różne; mięso/ryby – dodatki ziemniaki, surówka; gołąbki – sosy różne; gulasz – 

dodatki ziemniaki, surówka; placki ziemniaczane – sos; pulpety w sosie – surówka.  

3. Pod pojęciem „pożywnej zupy” należy rozumieć zupę z tzw. mięsną wkładką (z wyłączeniem 

parówek) podaną ze świeżym pieczywem bez ograniczenia ilościowego.  

4. Pod pojęciem „drugie danie” należy rozumieć posiłek mięsny/rybny z urozmaiconymi surów-

kami lub gotowanymi jarzynami. Do mięsa zamiennie mogą być podawane ziemniaki, kasze, 

ryż lub makaron. Drugie danie mogą też stanowić pierogi, naleśniki, kopytka, makaron z sosem 

i krokiety.  

5. Waga posiłków powinna się przedstawiać następująco: zupa 400g, ziemniaki, kasza, ryż lub 

makaron – 200g, mięso lub ryba – 100g, surówka lub jarzyny – 100g, pierogi, naleśniki, kopyt-

ka, makaron, krokiety z sosem – 200g. 

6. Wskazane menu stanowi jedynie otwarty katalog proponowanych posiłków i może zostać po-

szerzone o dodatkowe pozycje w porozumieniu z Zamawiającym. 

 

§ 7. 

1. Posiłki będą dostarczane i wydawane w godzinach i pod adresy wskazane harmonogramie, 

który zostanie ustalony pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym i stanowił będzie załącznik do 

niniejszej umowy.  

2. Zmiana w/w harmonogramu nie wymaga aneksu do umowy. 

 

§ 8. 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia posiłków o najwyższym standardzie, na 

bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami HACCP. 

 

§ 9. 

Przy planowaniu posiłków należy uwzględnić zalecaną wartość energetyczną oraz uwzględnić normy 

produktów dla dzieci w wieku 6-14 lat. Wyklucza się posiłki sporządzone na bazie półproduktów oraz 

na bazie Fast Food lub mrożonki. 

 

mailto:a.ostrowska@petrol.pl
mailto:handelkaty@petrol.pl
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§ 10. 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) przygotowanie posiłku za pomocą własnego personelu, 

2) dostarczenie przygotowanych i poporcjowanych posiłków w naczyniach jednorazowych oraz 

sztućców do szkół, 

3) odbiór zużytych naczyń jednorazowych oraz odpadów żywieniowych z poprzedniego dnia ze 

szkół, 

4) dokonywanie comiesięcznych rozliczeń z Zamawiającym za dostarczone posiłki. 

 

 

 

§ 11. 

1. Wynagrodzenie za posiłki ustala się na podstawie złożonej oferty przy uwzględnieniu ceny jednego 

posiłku wynoszącej: 

brutto:…………………………… zł (słownie: …………….) 

podatek VAT …………………………… zł (słownie: …………….) 

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

2. Określone w ust.1 wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia w tym koszt dowozu posiłków do szkół oraz koszt wydania posiłków dzieciom i 

uprzątnięcia i zutylizowania użytych naczyń jednorazowych. 

3. Wartość brutto zamówienia objętego przedmiotem umowy przez cały okres jej obowiązywania nie 

przekroczy kwoty ………………….. zł. 

 

§ 12. 

1. Rozliczenie za dostarczone posiłki będzie dokonywane w okresach miesięcznych ( po zakończeniu 

miesiąca) na podstawie faktury obejmującej należność wyliczoną w oparciu o ilość dostarczonych 

posiłków i cenę za jeden posiłek określoną w § 11 ust.1 umowy 

2. Dane do wystawiania faktur Vat obowiązujące od 1 stycznia 2017, w związku z centralizacją podatku VAT  

Nabywca: Gmina Prusice 

                  Rynek 1 

                  55-110 Prusice 

                  NIP 915-16-03-758 

 Odbiorca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach 

                   ul. Powstańców Śl.17 

              55-110 Prusice 

3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności objętej fakturą, przelewem na konto 

Wykonawcy …………………………………… w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury przez Zamawiającego.  

 

 

§ 13. 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się 

zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

1)  w wysokości 10% wartości brutto zamówienia, którego dostawy nie zrealizowano na skutek 

wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia, na 

podstawie § 15 ust. 2 umowy, 

2) w wysokości 2% wartości miesięcznej wartości zamówienia za każdorazowe niedostarczenie bądź 

nieterminowe dostarczenie posiłków. 

2. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne. 

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

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wstrzymania przez 

Wojewodę dotacji celowej na dożywianie dzieci 
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§ 14. 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkodliwe dla zdrowia skutki mogące 

wystąpić u osób spożywających dostarczane przez Wykonawcę posiłki. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w dniu zawarcia umowy polisy OC potwierdzają-

cej, że na czas trwania umowy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie pro-

wadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia, przy czym ubezpieczeniu podlega od-

powiedzialność kontraktowa i deliktowa. 

 

 

 

§ 15. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w 

przypadku: 

1) utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do realizacji obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy (np. utrata zezwoleń); 

2) poniesienia przez Zamawiającego szkody w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy; 

3) niewłaściwego realizowania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

4) dwukrotnego nienależytego wykonania przez Wykonawcę umowy. 

2. W okresie wypowiedzenia Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi stanowiącej 

przedmiot umowy. 

 

§ 16. 

Wszelakie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 

 

§17. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, a 

ewentualne spory podlegają rozpatrzeniu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 18. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jedną dla 

Wykonawcy. 

 

 

 

Zamawiający                                                                                               Wykonawca 

 

 


