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Załącznik nr 2 do Zapytania  nr 11.2/4/2019 

z 10.10.2019r.  

 

UMOWA NR ………/2019 - Projekt 

Zawarta w dniu ………………………… roku, w Żułowie pomiędzy:  

Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach  

ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin.  

NIP: 527-020-99-13, REGON: 007025977, w imieniu którego działa:  

1. ……………………………………………………………………………………………. 

zwana dalej w treści Umowy „Zamawiającym”,  

a: ……………………………………………………………………… 

NIP: …………..………………, REGON: ……………………. 

reprezentowanym przez ………………………………………. 

zwanym dalej w treści niniejszej umowy „Wykonawcą”. 

§ 1. Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wyżywienia (przygotowanie i dostawa 

obiadów ) dla Uczestników/-czek Projektu dla  zadania zatytułowanego „Wsparcie osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Kraśniczyn poprzez utworzenie 

klubu seniora – Koło Aktywizacji Społecznej”, w ramach działania 11.2 Usługi społeczne 

i zdrowotne, Oś priorytetowa Włączenie społeczne, współfinansowanego z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie: dwudaniowego obiadu z napojem oraz 

deserem w liczbie 675 osobodzień wg ustalonego grafiku z Zamawiającym w okresie od 

listopada 2019 r. do września  2020 r.  dla grupy 15 osób.  

3. Uczestnikami Projektu są seniorzy.  

 

§ 2. Termin  i miejsce realizacji umowy 

1. Usługa świadczona będzie w okresie od listopada 2019 r. do września 2020 r. wg. 

ustalonego grafiku z Zamawiającym. 

2. Miejsce realizacji umowy: Dom Pomocy Społecznej pn. „Zakład Opiekuńczo - 

Rehabilitacyjny dla Niewidomych Kobiet” Żułów 13, 22-310 Kraśniczyn pow. Krasnystaw woj. 

lubelskie. 

3. Termin pierwszej dostawy posiłków zostanie  uzgodniony z Wykonawcą na 2 dni przed 

rozpoczęciem świadczenia usługi . 

4. Dokładne terminy świadczenia usługi uzgadniane będą z Wykonawcą na początku 

każdego miesiąca 
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§ 3. Obowiązki Zamawiającego 

 

1.Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) współdziałanie z Wykonawcą przy wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie jaki jest 

niezbędny dla prawidłowej realizacji zobowiązań Wykonawcy, 

2) zapłata za zrealizowanie przedmiotu umowy. 

2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do codziennej kontroli w zakresie zgodności 

dostarczonych posiłków z wymogami Zamawiającego pod względem wagowym i podtrzymania 

odpowiedniej temperatury dostarczanych posiłków: 

- zupy - temperatura 75 °C (+/-3°C) 

- II danie - temperatura 65°C (+/-3°C. 

 

§ 4. Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy kulinarnej i przepisami 

o bezpieczeństwie żywności i żywienia, należytą starannością, postanowieniami umowy 

i ofertą Wykonawcy, 

2) zabezpieczenie przedmiotu zamówienia na czas przewozu,  

3) dostarczenie posiłków w wyznaczone miejsce, własnym transportem,  

4) przestrzeganie zasad i przepisów BHP, 

5) Produkty zawarte w posiłku muszą być zgodne z ustawą  z dnia 25 sierpnia 2006 r. 

o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1541), oraz 

Rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 

r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE L 139 str.1 z 30 kwietnia 2004 r. 

ze zm.) oraz tabelami kalorycznymi dostosowanymi do wieku podopiecznych. 

6) Proces przygotowywania oraz dostarczania obiadów odbywać się musi zgodnie                          

z wymogami sanitarnymi, zwłaszcza wymogami dobrej praktyki higienicznej. 

7) Obiady będą przygotowywane przez osoby posiadające zaświadczenie lekarskie  

z badań przeprowadzonych do celów sanitarno-epidemiologicznych w zakładzie 

spełniającym wymagania higieniczno-sanitarne dla zakładów produkcyjnych lub 

wprowadzających do obrotu posiłki, środki spożywcze. 

8) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych w zależności od 

indywidualnych potrzeb podopiecznych, zgodnie z informacją otrzymaną od 

Zamawiającego (np.: posiłki z zaleceniami diety, bezglutenowej, uwzględnienie 

indywidualnych potrzeb alergików). 

9) Obiady powinny  być urozmaicone oraz wysokiej jakości, zarówno do wartości 

odżywczej, gramatury jak i estetyki, a także uwzględniać polską tradycję kulinarną. 

powinny być lekkostrawne, przygotowywane z surowców wysokiej jakości, świeżych, 

naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych – 

konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych. 
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10) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać obiad na godzinę 12.30 do Domu Pomocy 

Społecznej w Żułowie.  

11) Posiłki powinny być dostarczane w termosach i pojemnikach, na które Wykonawca 

posiada odpowiednie atesty i certyfikaty.  

12) W wyjątkowej sytuacji związanej ze zmianą organizacji dostawa obiadu odbędzie się 

o innej godzinie lub w innym dniu – po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą. 

13) Wykonawca zapewnia mycie i dezynfekcje we własnych pomieszczeniach termosów 

i opakowań, w których będą dostarczane posiłki, zgodnie z zasadami i przepisami 

sanitarnymi i mikrobiologicznymi oraz normami HACCP. 

14) Wykonawca jest gotowy do realizowania przedmiotu zamówienia w przypadku 

zakłócenia procesu technologicznego (z przyczyn niezależnych, braku energii 

elektrycznej, braku wody itp.) wytwarzanych posiłków, jest zobowiązany zapewnić 

posiłki o tej samej jakości na swój koszt z innych źródeł. 

15) Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania z każdego dnia próbek 

żywnościowych zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa. 

16) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i finansową za jakość dostarczanych 

posiłków oraz skutki wynikające z zaniedbań przy ich przygotowaniu transporcie, mogące 

mieć negatywny wpływ na zdrowie podopiecznych. 

17) Wykonawca ma obowiązek świadczenia usługi zgodnie z normami HACCP i zaleceniami 

SANEPID-u,  

18) Wykonawca przy planowaniu posiłków uwzględni zalecaną wartość  energetyczną oraz 

normy produktów każdej z grup. 

2. Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma 

charakteru zupełnego, nie wyczerpuje zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikającego 

z umowy i nie może stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę 

czynności nie wymienionych wprost w umowie, a niezbędnych do należytego wykonania 

przedmiotu umowy. 

§ 5. Uwarunkowania wynagrodzenia 

1. Uznaje się, iż Wykonawca przed złożeniem oferty uzyskał wszelkie niezbędne informacje 

dotyczące ryzyka, trudności i innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ lub mogły 

dotyczyć oferty.  

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustaliły na 

podstawie ceny ofertowej Wykonawcy.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 

przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz 

brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia określonego w § 6 umowy.  
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§ 6. Wysokość wynagrodzenia. 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot umowy cenę w wysokości:  

………………………………………………………………….. zł łącznie z podatkiem VAT  

(słownie: ……………………………………………………………….………..), wg ceny 

określonej w ofercie. 

§ 7. Regulowanie płatności 

1. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury 

VAT. na koniec każdego miesiąca według ceny jednostkowej wskazanej w ofercie. 

2. Wynagrodzenie, za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne przelewem na konto 

Wykonawcy podane na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo 

wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.  

3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4.  W przypadku przekroczenia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia 

odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej. 

§ 9. Wierzytelności 

Przelew wierzytelności przysługującej Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy może 

nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 

 § 10. Kary umowne 

1. Zamawiający naliczy kary umowne: 

1) za nieterminowe zakończenie realizacji zamówienia, tj. za każdy dzień opóźnienia, 

liczony od upływu terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w wysokości 1 % 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 umowy, 

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

10% wynagrodzenia umownego brutto za realizację całości zamówienia, o którym mowa 

w § 6 umowy, 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 

z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 umowy. 

3. Jeżeli poniesione szkody przekroczą wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający 

może żądać odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar na zasadach 

ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego. 

4. Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną z wynagrodzenia Wykonawcy, bez 

uzyskiwania zgody Wykonawcy. 
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§ 16. Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Odstąpienie od umowy w przypadku określonym w ust. 1 może nastąpić w terminie do 

15 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

4. Zamawiającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca: 

1) nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego, 

2) wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową. 

5. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej zawierającej uzasadnienie, w terminie 

do 14 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z sytuacji, o których 

mowa w  ust. 4.  

§ 17. Zmiany w umowie 

1. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację 

przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach:  

1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację umowy – w zakresie objętym zmianą, w szczególności w zakresie 

zmiany stawki podatku VAT; 

2) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym; 

3) dopuszcza się poprawę omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 

4) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub 

zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy; 

5) dopuszcza się zmianę warunków płatności w uzasadnionych przypadkach; 

6) innych warunków umowy, jeżeli w chwili jej zawarcia nieznane były fakty mające na nie 

wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres spowoduje następstwa korzystne dla  

Zamawiającego. 

§ 18. Postanowienia końcowe 

1. Ze strony Wykonawcy osobą/-ami odpowiedzialną/-ymi za realizację niniejszej Umowy 

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

2. Do kontaktów ze strony Zamawiającego w sprawie realizacji niniejszej Umowy upoważniony 

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

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą nastąpić w formie pisemnej za zgodą 

obu stron pod rygorem nieważności. 

4. Integralną częścią niniejszej umowy jest  Zapytanie ofertowe i oferta Wykonawcy. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 



6 

 
 

6. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie, 

a gdyby nie przyniosło to rezultatu, sądem właściwym będzie sąd miejsca siedziby 

Zamawiającego. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egz. dla 

Zamawiającego  i jeden egz. dla Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                WYKONAWCA: 

 

 

 


