
 Załącznik nr 4       
do zapytania ofertowego na dostawę gorących posiłków dla uczestników 

                 Dziennego Domu "Senior+" w Sulejówku w roku 2020 r.  
           

Umowa (wzór) 
zawarta w dniu ...................................... w Sulejówku  pomiędzy: 

Miastem Sulejówek  -  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sulejówku, ul. Świętochowskiego 4,                           

reprezentowanym przez: Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku Teresę Kośnik, 

zwanym w dalszej treści umowy “Zamawiającym”,  

 

a .......................................................................................................................................................................... , 

zwanym w dalszej treści umowy “Wykonawcą”.  

 

Zgodnie z wynikiem postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę posiłków dla 

uczestników Dziennego Domu "Senior +", 05-070 Sulejówek, Pl. Czarnieckiego 46 w roku 2020 strony 

zawierają umowę o następującej treści:  

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę polegającą na wykonaniu                            

i dostarczaniu gorących posiłków w postaci jednodaniowego obiadu dla uczestników Dziennego Domu 
"Senior +" w Sulejówku. 

2. Wykonawca przygotuje posiłki w zakładzie posiadającym wpis do rejestru zakładów podlegających 

urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i dostarczy je do Dziennego Domu "Senior +" 
w Sulejówku w stanie gotowym do spożycia, własnym środkiem transportu i na własny koszt. Środek 

transportu musi być  zgłoszony do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub zarejestrowany i 

zatwierdzony przez ten organ. Wykonawca zobowiązany jest do przewożenia posiłków w formie zbiorczej w 

termosach z wkładami ze stali nierdzewnej lub każdy posiłek jednostkowo w opakowaniach jednorazowego 

użytku w stanie gotowym do wydania i do spożycia przy użyciu tego opakowania. 

3. W przypadku dowożenia posiłków w termosach z wkładami ze stali nierdzewnej będą one  wydawane           

w naczyniach jednorazowych i Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć odpowiednią ilość naczyń,                                 
w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania niniejszej umowy. 

4. Posiłki, o których mowa w ust. 1 dostarczane będą do Dziennego Domu "Senior +" w Sulejówku  pięć 
razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od  pracy na godzinę 13. W 

wyjątkowych sytuacjach, za zgodą i/lub na wniosek Zamawiającego dostawa posiłków może odbywać się w 

innych godzinach po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą. 
5. Posiłki, o których mowa w ust. 1 składać się będą z zupy lub drugiego dania, przy czym drugie danie 

dostarczane będzie dwa razy w tygodniu  jako danie mięsne, jeden raz jako danie półmięsne i raz w tygodniu 

jako bezmięsne.  

6. Wymagane parametry jednej porcji obiadowej: 

- zupa – 500 ml/os. 

- drugie danie, w tym: 

- ziemniaki ( kasza, ryż, makaron) – 300 g/os. 

- mięsa ( kotlet schabowy, drobiowy, mielony, gulasz) – 130 g/os. 

lub porcje z kurczaka ( udko, 3 skrzydełka) – 150 g/os. 

lub ryba – 130 g/os. 

lub naleśniki z dodatkami – 300 g/os. 

lub pierogi/ kluski (typu śląskie lub z mięsem) – 300 g/os. 

- surówka lub jarzyny gotowane – 100 g/os. 

7. Temperatura dostarczanych posiłków powinna wynosić: 
- zupy  75°C 

- mięsa  70°C 

- ziemniaki  70°C 

8. Wykonawca zobowiązany jest z tygodniowym wyprzedzeniem przedłożyć pracownikowi Dziennego Domu 

"Senior +" w Sulejówku do uzgodnienia tygodniowy jadłospis dla posiłków, które będą dostarczone w 

następnym tygodniu i dostarczać posiłki zgodnie z uzgodnionym jadłospisem. Zmiana tygodniowego jadłospisu 

jest możliwa wyłącznie za zgodą pracownika placówki. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów kuchennych pochodzących z danego dnia w  tym samym 

dniu do godziny 1600 , a najpóźniej do godz. 13:3000 następnego dnia. 



10. Zamawiający zastrzega, że liczba obiadów jest zmienna i Wykonawca nie może mieć w stosunku do 

Zamawiającego żadnych roszczeń z powodu realizacji umowy w mniejszym zakresie.  

11. Posiłki będą przygotowywane i wydawane w okresie od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. od poniedziałku do 

piątku  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i sobót. 

§ 2 

1.Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki bezwzględnie przestrzegając norm na składniki  

pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. 

2.Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki bezwzględnie zachowując wymogi sanitarno - 

epidemiologiczne w zakresie personelu, warunków  produkcji i wydawania posiłków oraz zasady HACCAP               

i ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich przestrzeganie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przez czas realizacji niniejszej umowy spełniać warunek określony w  

§1 ust.2 umowy. Brak  spełniana tego warunku bądź jakiekolwiek ograniczenia w wykonywaniu zbiorowego  

żywienia wydane przez właściwego inspektora sanitarnego stanowią podstawę do odstąpienia od niniejszej  

umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy. 

4.Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości i ilości wydawanych posiłków. Na każde żądanie 

Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu pobranie próbek posiłków 

wydawanych uczniom do spożycia w danym dniu w celu zbadania kaloryczności posiłku, zawartości białka, 

węglowodanów itd. Koszt badania posiłku ponosi Wykonawca jeżeli badanie wykaże, że posiłek nie spełnia 

normy określonej w §1 umowy. Koszt ten podlega potrąceniu z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

przypadającego do zapłaty w najbliższym terminie. 
§ 3 

1. Strony uzgadniają, iż ilość posiłków, które mają być przygotowywane i dostarczane do Dziennego Domu 

"Senior +" w Sulejówku okresie obowiązywania niniejszej umowy wynosi maksymalnie 8.400 posiłków, 

średnio33 posiłki dziennie, a faktyczna ilość posiłków, które przygotuje i dostarczy Wykonawca w okresie 

obowiązywania niniejszej umowy wynikać będzie z dziennej liczby podopiecznych Dziennego Domu "Senior 
+" w Sulejówku, którzy korzystać będą z tych posiłków. 

2. Zamawiający zobowiązuje się powiadomić telefonicznie Wykonawcę o liczbie osób, które będą korzystać z 

posiłków w dniu następnym, najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego. W  przypadku wykonania i 

dostarczenia przez Wykonawcę w okresie obowiązywania niniejszej umowy posiłków w ilości mniejszej niż 
określone w ust.1 z powodu mniejszej liczby uprawnionych osób, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu 

żadne roszczenia do Zamawiającego. 

§ 4 

1.Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytego wykonania umowy obejmującej dostarczenie 

8.400 posiłków wynosi ……………………….. ( słownie:............................................................... 

 …………………………......................), z tym zastrzeżeniem,  że Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie 

za posiłki faktycznie dostarczone, według stawki  za jeden posiłek określonej w ust.2. 

2.Strony ustalają cenę za jeden posiłek na kwotę ……………….zł brutto (słownie złotych: 

…………………….......................................................................................................). 

3. Cena określona w ust.1 i ust.2  jest stała i nie podlega waloryzacji w okresie obowiązywania umowy. 

4. Za wykonanie w danym miesiącu dostawy będącej przedmiotem umowy Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie miesięczne obliczone jako iloczyn ceny jednego posiłku oraz ilości faktycznie dostarczonych 

posiłków w danym miesiącu kalendarzowym. 

5. Podstawę zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy stanowi faktura wystawiona przez Wykonawcę po 

zakończeniu miesiąca, którego płatności dotyczy. Faktura płatna będzie przelewem na konto wskazane przez 

Wykonawcę w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu faktury. Do faktury Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć oświadczenie pracownika Dziennego Domu "Senior +" w Sulejówku 

potwierdzające ilość dostarczonych posiłków uwidocznioną na fakturze, pod rygorem wstrzymania płatności 

do czasu dostarczenia tego oświadczenia. Wstrzymanie płatności faktury w powyższej sytuacji nie stanowi 

opóźnienia w płatności faktury i nie uprawnia Wykonawcy do żądania zapłaty odsetek ustawowych z tego 

tytułu. 

6.Faktura będzie wystawiona w następujący sposób: 

Nabywca:        Miasto Sulejówek  
                          ul. Dworcowa 55 

                      (05-070) Sulejówek 
                           NIP 822-21-46-607 

oraz dodatkowo 

                         ODBIORCA: 
                   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 



                    ul. Świętochowskiego 4    
                     (05-071) Sulejówek  

 
§ 5 

1.Wykonawca nie może powierzyć  wykonania niniejszej umowy osobom trzecim. 

 

§ 6 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów 

najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP. Obowiązkiem Wykonawcy jest 

przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich przygotowanych i dostarczanych posiłków, każdego dnia 

przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej, z podpisem osoby 

odpowiedzialnej za pobieranie próbek. Za dokumentację z zakresu dobrej praktyki higienicznej i elementy 

HACCP dostosowane do warunków cateringowych odpowiada Wykonawca.  

§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach  i wysokościach: 

1) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego  – 10% kwoty 

określonej w § 8 umowy, 

2) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z win Wykonawcy – 10% kwoty określonej w § 8 umowy, 

3) za każde stwierdzone obniżenie wartości kalorycznej lub pojemności posiłku –  w wysokości 2 % kwoty 

określonej w §8 umowy, 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz 

dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych. 

§ 8 

Strony ustalają, że jako podstawę ustalenia wysokości kar umownych przyjmują kwotę 20.000 zł brutto 

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 

§ 9 

Poza przypadkami określonymi w Kodeksie Cywilnym Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy 

w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, a w szczególności § 1, 

§ 2, § 5 i § 6 umowy. Odstąpienie wymaga formy pisemnej ze wskazaniem jego przyczyn. Zamawiający 

uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 60 dni od dnia powzięcia informacji o istnieniu 

podstaw do odstąpienia od umowy. 
§10 

Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy złożona w toku postępowania o zapytanie ofertowe. 
§11 

Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony od dnia 02.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., z tym 

zastrzeżeniem, IŻ UMOWA WYGASA Z DNIEM ZREALIZOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ CAŁKOWITEJ 
ILOŚCI POSIŁKÓW OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM. 

§12 

Strony uzgadniają, że wszelką korespondencję między nimi związaną z zawartą umową kierować będą na 

adresy wskazane w preambule niniejszej umowy lub na adresy e-mail. Każda ze stron zobowiązana jest 

powiadomić niezwłocznie drugą stronę na piśmie o zmianie adresu do korespondencji pod rygorem uznania za 

prawidłowo doręczoną korespondencję wysłaną na ostatnio znany adres i zwróconą do nadawcy z adnotacją 
„nie podjęto w terminie, „adresat wyprowadził się , „adresat nie znany” lub każdą inną tego typu adnotacją.  

§13 

1 .Zmiana umowy wymaga zgodny stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
§14 

Sprawy sporne strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
§15 

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

 


