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                                                                                                                        projekt umowy
        
 

UMOWA GOPS/…. /2012   
 
W dniu …………………….. r. w Komprachcicach przy ul. Ks. B. Bilińskiego 2 
pomiędzy:  
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Komprachcicach 
reprezentowanym przez  Kierownika Ośrodka - Waldemara Chmiel 
zwanym dalej  Zamawiającym, 
a firmą 
………………………………………………………………………………………..               

………………………………………………………………………………………….. 

reprezentowaną przez: 
………………………………………. 
zwanym dalej Wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego, w trybie 
ustawy Prawo zamówień  publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759 ze zm.) – w treści umowy zwanej dalej „ustawą” została zawarta umowa o 
następującej treści.    
  
 
 

§ 1 
 

1.Przedmiotem umowy jest wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu do 4 punktów na 
terenie Gminy Komprachcice, zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
 
2. Wykonawca wytworzy i dostarczy posiłki do następujących punktów: 
- Punkt dożywiania przy Publicznym Gimnazjum w Komprachcicach ul. Szkolna 18    - 29 
posiłków dziennie 
- Sklep spożywczy Ochodze, ul. Opolska    -  8 posiłków dziennie 
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowicach, ul. Nyska 1   - 4 posiłki dziennie 
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku, ul. Opolska 52    -  9 posiłków dziennie.  
3. Wykonawca będzie dostarczał obiady od poniedziałku do piątku z wyłączeniem ferii 
szkolnych i wakacji, w godzinach do 11:00 do 12:30 
4. Maksymalna ilość obiadów 13 200. 
Ilość posiłków może ulegać zmianie w granicach +/- 30% . 
Zamawiający  ma prawo zgłosić zmianę ilości posiłków do godziny 10.00 dnia 
poprzedzającego zmianę. 
4.We wszystkich przygotowanych posiłkach wykonawca zapewni wartości kaloryczne i 
odżywcze zgodnie z normami określonym przez Instytut Żywności i Żywienia dla dzieci i 
młodzieży szkolnej. 
5. Jadłospis 10 dniowy winien obejmować:  
- 5 x danie mięsne + deser 
- 2 x danie bezmięsne + deser 
- 2 x danie  półmięsne + deser 
- 1 x ryba + deser 
Gramatura obiadu nie mniejsza niż 1000 gram, kaloryczność  min 770 kalorii. 
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6.Wykonawca będzie dostarczał  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. 
Temperatura posiłku winna mieścić się w granicach 60-75 stopni Celsjusza. 
 

§ 2  
 

1. Cena jednego obiadu wynosi ……….zł,  słownie - stała przez cały czas obowiązywania 
umowy. 

2. Całkowita wysokość wynagrodzenia Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty 
brutto………………. zł, słownie złotych …………….. 

 
§ 3 

 
1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy przekazywane będzie miesięcznie na podstawie 

faktury, której wartość stanowić będzie iloczyn ceny jednostkowej (ofertowej) 
wytworzonego  posiłku i ilości faktycznie dostarczonych obiadów w danym miesiącu. 

2. Faktura za wykonane usługi winna być złożona Zamawiającemu najpóźniej do 5 dnia 
następnego miesiąca. 

3. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14-tu dni od daty otrzymania 
faktury.  

 
§ 4  

 
Umowa zostaje zawarta na okres od 01.03.2012 r. do 31.12.2012 r.  
 

§ 5 
 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia kontroli jakości i ilości oraz warunków i 

zasad przygotowywania dostarczanych posiłków. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego informowania Zamawiającego o 

problemach z ciągłością dostaw przedmiotu zamówienia. 
3. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek przeszkód technicznych, decyzji władz 

sanitarnych uniemożliwiających ciągłość dostaw, 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 dostarczanych przez Wykonawcę.  

 
§ 6  

 
Zamawiający ma prawo rozwiązać  niniejszą  umowę w trybie natychmiastowym, bez 
zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień 
niniejszej umowy.  
 

§ 7 
 

Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania 
umowy będą kary umowne. 
1. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 
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Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę  umowną w wysokości 20% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 umowy. 

2. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę przed upływem 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 § 2 ust. 2 umowy. 

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przygotowaniu, przewozie lub 
dostarczaniu posiłków Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę  umowną w wysokości 
4% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 umowy. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość  
zastrzeżonych kar umownych.  

 
§ 8 

 
1. Dopuszcza się wprowadzenie zmian do umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, 

których wcześniej nie można było przewidzieć - zmiana wynagrodzenia w przypadku 
zmiany podatku VAT, zmiana ilości dowożonych obiadów, zmiany danych 
teleadresowych. 

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności zachowania 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie 
Cywilnym a także w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można był przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, zgodnie z art. 145 ust. 1 ustawy . 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, zgodnie z art.145 ust. 1 i 2 
ustawy.  

 
§ 9 

 
1. Do rozpoznania sporów wynikłych z realizacji niniejszej umowy powołany jest sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy,  przepisy 

ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010 r., 
Nr 136, poz. 914) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

 
§ 10 

 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 


