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Załącznik nr 6 do SIWZ 
UMOWA  NR    …./2014 

 
 w dniu …………… 2014 roku pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
reprezentowanym przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Elżbietę 
Cholewińska, zwanym dalej „Zamawiającym” 
a 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą”. 
Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) została zawarta umowa  
o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i podawanie gorących posiłków w dzielnicy 
Fabrycznej Kraśnika na rzecz osób dorosłych (w tym bezdomnych) oraz dzieci i młodzieży 
niedożywianych w stołówkach szkolnych, skierowanych na podstawie decyzji 
administracyjnych wydanych przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca będzie przygotowywał i wydawał posiłki w dni od poniedziałku do piątku  
(za wyjątkiem świąt).  

3. Gorący posiłek tygodniowo powinien się składać z następujących dań: 
1) danie mięsne 3 x w tygodniu (ziemniaki, kasza, ryż – min. 300 g, mięso- min. 100 g, 

surówka – min. 100  g), 
2) danie jarskie 2 x w tygodniu (min. 400g), 
3) zupa na wywarze mięsnym 5 x w tygodniu (min. 400 ml z pieczywem). 

4. Kaloryczność gorącego posiłku nie może być mniejsza niż 600 kcal. 
5. Wykonawca zobowiązany będzie do: 

1) Zapewnienia miejsca realizacji zamówienia w granicach administracyjnych miasta 
Kraśnik, w dzielnicy Fabrycznej Kraśnika. Miejsce realizacji zamówienia musi spełniać 
wymogi sanitarne i być dopuszczone przez Państwową Inspekcję Sanitarną do obrotu. 

2) Przygotowania i podawania gorących posiłków osobom uprawnionym w godzinach  
od 12.00 do 14.00. 

3) Podawania posiłków gorących na własnych naczyniach - nie jednorazowych. 
4) Zapewnienia pomieszczenia spełniającego warunki do spożycia gorących posiłków 

jednocześnie dla min. 20 osób. 
5) Wykonywania przedmiotu zamówienia według zróżnicowanych jadłospisów  

i podawania ich do wiadomości publicznej, poprzez codzienne wywieszanie w miejscu 
wydawania posiłków. 

6) Utrzymywania w pomieszczeniach w trakcie stołowania się osób temperatury  
co najmniej 18oC. 

6. Szacuje się, że liczba osób uprawnionych do korzystania z posiłków będzie wynosić około 
75 osoby dziennie. 

7. W okresie trwania umowy szacuje się do przygotowania i wydania około 8450  posiłków. 
8. W czasie obowiązywania umowy ilość posiłków może ulec zmianie zmniejszeniu. 
9. Wykonawca odpowiada za zgodność jakości wydanych posiłków z  obowiązującymi  

w kraju normami Instytutu Żywności i Żywienia. Posiłek, sposób jego przygotowania  
i podania powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich norm higieniczno 
 -sanitarnych, oraz spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach 
prawa.  
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§ 2 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy listę osób, które będą korzystać z usług Wykonawcy  
w dniu zawarcia umowy.  
2. W razie zmian listy osób, które będą korzystać z usług Wykonawcy, Zamawiający przekaże 
Wykonawcy uzupełniającą listę osób. Wykonawca zobowiązuje się wprowadzić zmiany  
w ciągu jednego dnia od chwili otrzymania w/w listy uzupełniającej.  
3. W wyjątkowych sytuacjach nie cierpiących zwłoki Zamawiający poinformuje Wykonawcę 
drogą telefoniczną o osobie korzystającej z usług Wykonawcy, z obowiązkiem  
jej wprowadzenia od dnia przekazania informacji przez pracownika Zamawiającego.  
4. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo potwierdzić wydanie gorącego posiłku. 
Powyższe potwierdzenie polega na złożeniu podpisu na liście przez osoby korzystające  
z usług Wykonawcy. Wzór listy stanowi załącznik nr. 1 do niniejszej umowy.  

 
§ 3 

1. Z tytułu wykonania powyższej usługi Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie  
w kwocie ………… zł brutto   (słownie: ………………. ……………………………….). 

2. Cena jednostkowa – za 1 posiłek wynosi ………….…. zł brutto (słownie: ……………… 
……………………………………….). 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie górnym limitem wynagrodzenia 
Wykonawcy za realizację umowy. 

4. Należne miesięczne wynagrodzenie płatne będzie z dołu – za miesiąc poprzedni,  
na podstawie rachunku/faktury w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego. 
Kwota wynikająca z rachunku/faktury wyliczona zostanie na podstawie faktycznej ilości 
wydanych posiłków w danym miesiącu i ceny jednostkowej posiłku, o której mowa w ust. 
2 § 3.   

5. Wykonawca wraz z fakturą/rachunkiem zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 
zbiorczą listę wraz z listą podpisaną przez osoby korzystające z usług Wykonawcy  
w danym miesiącu 

 
§ 4 

Zamawiający upoważniony jest do sprawdzania prawidłowości realizacji umowy, poprzez 
przeprowadzanie, przez upoważnionych pracowników Zamawiającego, w miejscu i czasie 
wykonywania przez Wykonawcę usługi, kontroli polegającej na sprawdzeniu zgodności 
wydanych posiłków z wywieszonym jadłospisem oraz pod względem wymagań określonych 
w § 1 ust. 3. 

§ 5 
Wykonawca obowiązany jest do udzielania ustnie lub na piśmie, w zależności od żądania 
kontrolującego i w terminie przez niego określonym, wyjaśnień i informacji dotyczących 
realizacji umowy. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia swej dokumentacji  
z kontroli sanitarnej oraz wyraża zgodę na kontrolę wydawanych posiłków przez 
Zamawiającego. 
 

§ 6 
Umowa zostaje zawarta na czas określony do 31.12.2014 r., nie dłużej jednak niż do dnia 
wyczerpania kwoty wynagrodzenia, o której  mowa w § 3 ust. 1 umowy. Rozpoczęcie 
świadczenia usług będących przedmiotem umowy nastąpi najpóźniej do 5 dni od daty 
podpisania umowy. 
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§ 7 
1. Wykonawca zobowiązuje się  przygotować i podawać posiłki w pomieszczeniu 

spełniającym warunki do spożycia gorących posiłków. 
2. Wykonawca wskazuje, że posiłki będą przygotowywane w……………………………..         

i oświadcza, że decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego powyższy 
zakład został wpisany do rejestru zakładów podlegających urzędowi kontroli organów 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego, nie później niż w dniu 
zmiany, o każdej zmianie miejsca przygotowywania posiłków oraz przedłożenia kopii 
aktualnej decyzji o wpisie do rejestru i zatwierdzenia zakładu wydanej na podmiot  
i miejsce przygotowywania posiłków. 

 
§ 8 

Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia warunków niniejszej umowy  
z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
Powyższy okres wypowiedzenia liczony będzie od dnia wpływu wypowiedzenia  
do określonej strony.  
 

§ 9 
1. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym    

w przypadku: 
1) nieterminowego lub nienależytego wykonywania umowy, 
2) wstrzymania prowadzonej działalności Wykonawcy przez służby sanitarne w związku  

z wystąpieniem zatrucia pokarmowego lub naruszeniem warunków sanitarnych przy 
przygotowywaniu i wydawaniu posiłków. 

3) zmianie miejsca przygotowywania posiłków bez poinformowania Zamawiającego        
i nieprzedłożenia kopii aktualnej decyzji o wpisie do rejestru i zatwierdzeniu zakładu 
wydanej na podmiot i miejsce przygotowywania posiłków, w przypadku zmiany 
miejsca wykonywania umowy. 

2. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn ww. nie rodzi żadnego 
obowiązku odszkodowawczego wobec Wykonawcy. 

 
§ 10 

 
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych  
w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.  
 

§ 11 
 

Gdyby jakiekolwiek postanowienie umowy okazało się nieważne lub nieskuteczne nie 
wpływa to na ważność lub skuteczność pozostałych jej postanowień. W takiej sytuacji strony 
zobowiązują się zastąpić postanowienie nieważne lub bezskuteczne innym postanowieniem 
realizującym możliwie najbardziej zbliżony cel społeczno-gospodarczy i odzwierciedlającym 
pierwotne intencje stron.  
 

§ 12 
 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje istotną zmianę treści umowy tj. zmianę miejsca realizacji umowy 
w obrębie dzielnicy Fabrycznej Kraśnika, pod warunkiem przedłożenia kopii aktualnej 
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decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wpisie do rejestru zakładów 
podlegających urzędowi kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i zatwierdzeniu 
zakładu wydanej na podmiot i miejsce przygotowywania posiłków. 

 
§  13 

W zakresie nie uregulowanym umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  
 

§ 14 
Ewentualne spory, powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy, będą rozstrzygane 
polubownie, a gdyby nie przyniesie to rezultatu strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu, 
ze względu na siedzibę Zamawiającego, sądowi powszechnemu. 
 

§ 15 
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze stron. 
 
 

1. Załącznik nr 1 – wzór listy 
 
 

ZAMAWIAJ ĄCY        WYKONAWCA 
 
 


