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IRP.272.1.37.2019                        Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

      

 

UMOWA (projekt)Nr ……. 

 

 

zawarta w dniu ……..2019r. pomiędzy: 

Powiat Łęczyński – Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Kijanach z siedzibą: Kijany 19 

B, 21-077 Spiczyn, NIP  505-001-77-32, REGON 431019425, zwany w dalszej części 

,,Zamawiającym”, reprezentowanym przez : 

 

Dyrektora – ……………………………………. 

 

a  

 

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

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

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

 

* ……………………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą.: 

…………………………………………… wpisanym w dniu ................ do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: …………………………., 

REGON: ……………….  

 

reprezentowanym przez:  

1 ........................................................................   

2 ........................................................................   

zwanym dalej w treści niniejszej Umowy „Wykonawcą"   

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest: 

„Sporządzanie oraz dostawa gorących dwudaniowych posiłków: zupa, II danie dla 

wychowanków Placówki  Opiekuńczo Wychowawczej w Kijanach”. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w/w usług codziennie 

przez oznaczony czas w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z przedłożoną ofertą  

z dnia ……………...r.  stanowiącą integralny załącznik do umowy. 

3. Parametry zestawu obiadowego: zupa, II danie (przynajmniej 3 razy w tygodniu posiłek 

mięsny lub rybny z surówką, sałatką lub innymi dodatkami). 

4. Posiłki powinny być dostosowane do wieku rozwojowego i uwzględniać potrzeby 

żywieniowe dzieci i młodzieży (w tym w przypadku konieczności stosowania diety 

specjalistycznej), 

5. Gorące posiłki będą dostarczane na bieżąco wg zapotrzebowania składanego przez PO-W. 

6. Jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potrawy nie powinien powtarzać się w ciągu 

15 dni 

7. Przynajmniej 3 razy w tygodniu powinien być to posiłek mięsny lub rybny (o gramaturze 

min 100 gr sztuka mięsa w całości) oraz surówką, sałatką lub innymi dodatkami. 

8. Potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości, 

świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji 

dodatkowych- konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie 

aromatyzowanych. 

9. W jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie 

smażone. 

10. Sporządzenie i dostawa obiadów odbywać się będzie 7 dni w tygodniu w tym w dni wolne 

od nauki szkolnej, święta oraz w wakacje. 
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11. Średnio dziennie w dni nauki szkolnej zapotrzebowanie ilościowe na posiłki będzie 

wynosiło –20 obiadów. Średnio w weekendy roku szkolnego - 15 obiadów. Średnio w 

okresie ferii, wakacji i świąt – 10 obiadów.  

12. Dostawa gotowego posiłku ma się odbywać w dni powszednie w godzinach: 12.00-14.00, 

w niedzielę i święta 12.15 – 13.15. 

13. Zamawiający zastrzega, iż ilość wychowanków korzystających z posiłków w 2020 r. może 

zmienić się w trakcie obowiązywania umowy. O każdej zmianie ilości Zamawiający na 

bieżąco będzie informować Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić ilość 

posiłków zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym na dany dzień.    

14. Posiłki powinny być dostarczane w termoizolacyjnych termosach, aby wychowankowie 

otrzymali ciepły posiłek.  

15. Posiłki powinny być dostarczone na miejsce do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  

w Kijanach transportem przystosowanym do przewozu żywności i na koszt wykonawcy. 

16. Próbki żywnościowe będą pobierane i przechowywane przez dostawcę zgodnie z art. 72 

ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019r., poz. 

1252 z późn. zm.).i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.04.2007r.  

w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia 

zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. Nr 80 poz.545) 

17. Zobowiązuje się dostawcę   do odbioru odpadów pozostałych z posiłku w dniu następnym 

po dniu dostawy. 

18. Na miesięcznym jadłospisie będą znajdować się informacje o występujących alergenach 

zgodnie z Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego nr 1169/2011 z dnia 25 

października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat 

zywności. 

19. W przypadku zaniechania dostawy zamówionych posiłków określonych w zamówieniu 

Zamawiający zleci dostawę posiłków w innym miejscu.     

 

§ 2 

 

1. Strony ustalają terminy realizacji zadania: 

1) rozpoczęcie  - obiad 01.01.2020r. 

2) zakończenie  obiad 31.12.2020 r. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług objętych przedmiotem zlecenia przy 

zachowaniu należytej staranności, wynikającej z zawodowego charakteru wykonywanej 

działalności. W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość oraz 

zgodność świadczonej usługi z przedstawionym i zaakceptowanym jadłospisem, oraz 

zgodność świadczonej usługi z obowiązującymi normami żywienia i wymogami sanitarno- 

epidemiologicznymi. 

3. Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami  

i przepisami prawa. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania posiłków  

o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem 

zgodnie z normami HACCP. Zawartość kaloryczna obiadu musi odpowiadać normom 

żywienia. W przypadku wychowanków ze schorzeniami wymagającymi specjalistycznej 

diety posiłek powinien być dostosowany do ich indywidualnych potrzeb. Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za: jakość serwowanych potraw oraz zgodność 

świadczonych usług z obowiązującymi normami zbiorowego żywienia i wymogami 

sanitarno-epidemiologicznymi i w tym zakresie odpowiada przed Państwowym 

Inspektorem Sanitarnym. 

 

§ 3 

      

1. Zamawiający uzgadnia z Wykonawcą, iż posiłki dostarczone będą na koszt Wykonawcy 

do PO-W w Kijanach z siedzibą Kijany 19 B codziennie w godzinach zgodnych z zał. nr 

1 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia). 
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2. Próbki żywnościowe będą pobierane i przechowywane przez Wykonawcę zgodnie z art. 

72 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1252 z póź.zm.) i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.04.2007r.  

w sprawie żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. Nr 80 poz.545) 

3. Zobowiązuje się Wykonawcę   do odbioru odpadów pozostałych z posiłku w dniu 

następnym po dniu dostawy. 

§ 4 

 

Dowodem wykonania usługi jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru 

posiłków. 

 

§ 5 

 

1. Wartość dostaw związanych z wykonaniem przedmiotowego zadania ustala się według 

wyniku rozeznania cenowego na kwotę netto …….zł + podatek VAT ……. co stanowi 

łącznie …..zł brutto [słownie: ……  zł]. za jeden obiad (zupa +II danie) 

2. Strony umowy ustalają miesięczny tryb rozliczeń – faktura wystawiana na koniec 

każdego miesiąca. 

3. Termin płatności faktur 14 dni od daty jej wpływu do zamawiającego na konto 

 Wykonawcy. 

4. Wykonawca będzie wystawiał faktury na dostarczone posiłki w następujący sposób: 

Nabywca: Powiat Łęczyński ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, 

             NIP:505-001-77-32, REGON:431019425 

Odbiorca: Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Kijanach z siedzibą 21-077 Spiczyn 

Kijany 19 B 

 

       § 6 

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne  

z następujących tytułów: 

1) za opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 10 % liczone od wartości 

sumy obiadów dostarczonych danego dnia. 

2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących  

Wykonawcy - w wysokości 5 000,00 zł. 

3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 

5 000,00 zł. 

2. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, strony mogą dochodzić  

odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody na drodze sądowej. 

 

§ 7. 

1. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany umowy w formie pisemnej,  

w szczególności w zakresie: 

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy lub świadczenia jednej lub obu stron (jedynie w zakresie 

wynikającym z tych zmian), 

2) w zakresie dotyczącym ilości (zwiększenia lub zmniejszenia) wydawanych posiłków 

w czasie trwania umowy. 

3)  zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego, jaki 

Wykonawcy, danych adresowych stron umowy lub innych danych, które w umowie 

mają charakter czysto informacyjny (np. numer konta bankowego). 
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4) wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności, 

2.    Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą  

       obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

3.    Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na  

        podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.  

§ 8. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 9. 

 

Spory, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, strony przekażą do rozstrzygnięcia przez 

rzeczowo i miejscowo Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

 

§ 10. 

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egz. 

dla Zamawiającego, jeden egz. dla Wykonawcy 

 

Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

2. oferta Wykonawcy wraz z propozycją jadłospisu. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA: 


