
UMOWA …../ 2022 

Zawarta w dniu ……grudnia 2022r. pomiędzy 

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ul. Ks. B. Bilińskiego 2, 46-070 Komprachcice, 

NIP: 9910040685, REGON: 004501740, reprezentowaną przez Waldemara Chmiel – 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach, zwanym dalej 

Zamawiającym, 

a 

……………… prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą …………….NIP …………., 

REGON …………. zwana dalej Wykonawcą   

o następującej treści.   

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wytworzenie i dostawę 

jednodaniowego obiadu do 6 punktów na terenie Gminy Komprachcice, zgodnie z zapytaniem 

ofertowym i  „złożoną ofertą. 

2. Wykonawca  wytworzy i dostarczy posiłki do następujących punktów: 

a) Punkt dożywiania Publiczna Szkoła Podstawowa w Komprachcicach; 

b) Sklep spożywczy, Ochodze, ul. Opolska; 

c) Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku, ul. Opolska 52; 

d)  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komprachcicach. 

e) Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie 

f) Publiczna Szkoła Podstawowa w Polskiej Nowej Wsi  

 

3. Strony niniejszej umowy zgodnie ustalają, że dopuszczają możliwość zmiany liczby 

posiłków  przy zachowaniu stawki za zestaw obiadowy ustalonej w § 3, ust.1 niniejszej umowy.  

Maksymalna ilość obiadów w ciągu dnia do 40 porcji. Ze względu na specyfikę przedmiotu 

zamówienia, faktyczna ilość posiłków może ulec zmianie w granicach +30 / -30. 

 

4. Zamawiający ma prawo zgłosić zmianę ilości posiłków do godziny 08.00 dnia, w którym 

posiłek ma być wydany.  

 

5. Dostawa gorących posiłków odbywać się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem ferii 

szkolnych i wakacji, w godzinach 11:00 – 12:30.  

 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności 

ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.  

 
7. Wykonawca  wykona przedmiot umowy zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego 

prawa, w tym w szczególności z zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 

o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015, poz. 594) i przepisami wykonawczymi 

do ustawy 

 

§ 2 

Termin realizacji 

Umowa zostanie zawarta na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.   

 



§ 3 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Strony ustalają, że cena jednego obiadu wynosi …………….. zł, słownie: piętnaście zł. 

2. Cena jednego obiadu jest stała i obowiązuje przez cały czas obowiązywania umowy. 

3. Całkowita wartość wynagrodzenia Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty brutto 

…………………. zł., słownie: sto trzydzieści tysięcy brutto. 

4.  Wynagrodzenie należne Wykonawcy przekazywane będzie miesięcznie na podstawie 

faktury, której wartość stanowić będzie iloczyn ceny jednostkowej (wskazanej w formularzu 

oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy) wytworzonego posiłku i ilości 

faktycznie dostarczonych obiadów w danym miesiącu. 

5. Faktura za wykonanie usługi winna być złożona Zamawiającemu najpóźniej do 5 dnia 

następnego miesiąca.  

6. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie  14 dni 

od daty otrzymania faktury.  

7. Za datę płatności wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) zrealizować przedmiot umowy zgodnie z treścią niniejszej umowy; 

2) we wszystkich przygotowanych posiłkach zapewnić wartości kaloryczne i odżywcze 

zgodnie z normami określonymi przez Instytut Żywności i Żywienia dla dzieci i młodzieży 

szkolnej; 

 

3) przekładać najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem każdego kolejnego cyklu 10 

dniowego okresu świadczenia usługi do zatwierdzenia Zamawiającemu propozycje jadłospisu 

na kolejny 10 dniowy; 

 

4) przekładać do zaakceptowania Zamawiającemu jadłospis, który powinien obejmować: 

- 5 x danie mięsne  

- 2 x danie bezmięsne  

- 2 x danie półmięsne  

- 1 x ryba  

 

5) dostarczać obiad o gramaturze nie mniejszej niż 1000 gram, kaloryczność min 770 kalorii; 

 

6) dostarczać posiłki w jednorazowych opakowaniach (o właściwościach pozwalających 

na utrzymanie temperatury posiłku) razem z jednorazowymi sztućcami, dopuszczonych 

do kontaktu z żywnością, transportem przeznaczonym do przewożenia żywności; 

 

7) dostarczać posiłki o temperaturze w granicach 60-70 stopni Celsjusza.;  

 

8) natychmiastowo informować Zamawiającego o problemach z ciągłością dostawy; 

 

9) w przypadku zaistnienia jakichkolwiek przeszkód technicznych, decyzji władz sanitarnych 

uniemożliwiających ciągłość dostawy, zapewnić na swój koszt dostawy posiłków, zgodnie 

 z złożoną ofertą, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy; 

 

2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu 

i osobom trzecim korzystającym z posiłków dostarczanych przez Wykonawcę.  



 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada pełne uprawnienia potrzebne do świadczenia usługi 

wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.  

 

4. Stan posiłków i sposób dowożenia musi spełniać wymogi Państwowej Stacji Sanitarno- 

Epidemiologicznej.  

 

§ 5 

Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) udzielenia Wykonawcy niezbędnych informacji w przedmiocie umowy; 

2) zapłacenia Wykonawcy umówionego wynagrodzenia zgodnie z warunkami niniejszej 

umowy, w określonym w niej terminie. 

 

§ 6 

Warunki realizacji przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy zgodnie z treścią niniejszej 

umowy, należytą starannością, wiedzą, obowiązującymi zasadami i przepisami.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia kontroli jakości i ilości oraz warunków 

i zasad przygotowania i dostarczania posiłków. 

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

uniemożliwiających ciągłość dostawy, Zamawiający może zlecić wykonanie umowy osobie 

trzeciej na koszt Wykonawcy. 

 4. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu 

i osobom trzecim korzystającym z posiłków dostarczonych przez Wykonawcę.  

 

§ 7 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z przedłożoną przez siebie ofertą, wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich 

wykonania.  

2. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zawarcie 

umowy z podwykonawcą, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz 

z wnioskiem przedstawia umowę z podwykonawcą lub jej projekt oraz wskazanie części 

zamówienia, które ma wykonać podwykonawca. 

3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających 

kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych 

dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 7 dni. 

4. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub 

zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. 

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy 

z podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że 

wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

6. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności.  

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia Podwykonawcy, 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie 

z Podwykonawcą.  



8. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości 

lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem 

zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc 

i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę 

i dokumentami potwierdzającymi wykonanie fakturowanej części zamówienia, Zamawiający 

zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.  

9. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej 

Wykonawcy.  

10. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy.  

11. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

 

§ 9 

Nadzór i kontrola 

1. Do kontaktów z Wykonawcą w sprawach związanych z realizacją przedmiotu  niniejszej 

umowy Zamawiający upoważnia Pana Waldemara Chmiela – Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Komprachcicach, tel. kontaktowy507171690 

2. Do kontaktów z Zamawiającym w sprawach związanych z realizacją przedmiotu niniejszej 

umowy Wykonawca upoważnia ………………….., tel. kontaktowy ………………………. 

 

§ 10 

Odstąpienie od umowy 

1.  Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, bez 

zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień 

niniejszej umowy.  

§ 12 

Kary umowne 

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi za odstąpienie od umowy 

przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca 

– w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 pkt. 3 niniejszej 

umowy. 

2. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę przed upływie terminu na jaki została 

zawarta umowa jak również w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca Zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w  wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 pkt. 3 niniejszej umowy. 

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przygotowaniu, przewozie lub dostarczaniu 

posiłków Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 4 % wynagrodzenia 

brutto określonego w  § 3 pkt. 3 niniejszej umowy. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych.  

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie 

w formie aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego. 

3. Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd 

powszechny z siedzibą w Opolu. 



4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 

dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

    

   WYKONAWCA                                                                                  ZAMAWIAJĄCY   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1.Oferta Wykonawcy 


