
 

WZÓR U M O W Y 

 

na przygotowanie, dostarczenie i wydawanie gorących posiłków dla dzieci ze szkół  

i przedszkoli na terenie Gminy  Obrazów oraz podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej   

w Obrazowie zawarta w dniu  ………... pomiędzy Gminą Obrazów reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………. zwanym w dalszej części 

umowy  Zamawiającym, 

a 

 …………………………………………………………………….............................................. 
  zwanym w dalszej części umowy  Wykonawcą  zawarto umowę następującej treści: 

 

§1 

 

1. Zgodnie z przeprowadzonym w dniu …………... zapytaniem ofertowym  zobowiązuje się 

Wykonawcę do przygotowania i dostarczania gorącego jednodaniowego posiłku              

od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. dla 1 podopiecznego Ośrodka Pomocy Społecznej(liczba 

podopiecznych może ulec zmianie w trakcie trwania umowy) oraz  w okresie nauki          

w szkole dla 75 dzieci (ilość osób może ulec zmianie w trakcie trwania umowy) 

uczęszczających do:  

  

- Szkoły Podstawowej w Kleczanowie 

- Punktu  Przedszkolnego „ Akademia Przedszkolaka” w Kleczanowie 

- Szkoły Podstawowej w Głazowie 

- Punktu Przedszkolnego w Głazowie 

- Szkoły Podstawowej w Bilczy 

- Punktu Przedszkolnego w Bilczy 

- Punktu Przedszkolnego w Obrazowie 

- natomiast dla podopiecznych OPS w Obrazowie do miejsca zamieszkania 

 

2. Wykonawca przygotowuje  jeden gorący  posiłek  w postaci : 2 dni w tyg. zupa z wkładką 

mięsną (podana z chlebem, makaronem, ryżem lub ziemniakami- 400 ml), 3 dni drugie 

danie z surówką (450 g) w tygodniu dla każdego dziecka. Kaloryczność każdego posiłku 

nie powinna być mniejsza niż 500 kcal. Posiłki muszą być sporządzone zgodnie 

z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą wykonane 

być ze świeżych i wyłącznie naturalnych produktów (wg. norm żywienia Instytutu 

Żywności i Żywienia, Ustawy o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia (t.j. Dz. U.                

z 2018r., poz.1541 z późn. zm) oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. 

3. Wykonawca będzie dostarczać gorące posiłki własnym transportem w specjalistycznych 

termosach gwarantujących utrzymanie temperatury i jakości pożywienia oraz powinien 

zapewnić podawanie posiłków w jednorazowych naczyniach ze sztućcami. Brudne 

naczynia będą zabierane przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający oczekuje, że posiłki będą dostosowane dla dzieci oraz zastrzega 

przygotowywania dań z kapustą oraz potraw smażonych. 

5. Zamawiający wymaga aby Wykonawca przygotowywał posiłki zgodnie z zalecanym 

modelem żywienia o charakterze prozdrowotnym, w tym min. poprzez duży udział 



warzyw w każdym posiłku. Posiłki powinny posiadać odpowiednie walory smakowe     

i zapachowe oraz estetyczny wygląd. 

§ 2 

 

1. Jadłospis będzie układany przez Wykonawcę z tygodniowym wyprzedzeniem                               

i dostarczany Dyrektorom do szkół i przedszkoli oraz do Ośrodka Pomocy Społecznej              

w Obrazowie. Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez ww. będą brane pod uwagę 

przez Wykonawcę. 

§ 3 

 

Umowa zawarta jest na czas określony od dnia 01.01.2019r. do 31.12.2019r. 

  

      § 4 

 

  Zgodnie z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym strony ustalają koszt jednego posiłku                                                                

 na kwotę:  

           cena netto …. zł. (słownie:…….. ),  

           cena brutto …… zł ( słownie….. ). 

 

1. Ustalony koszt obejmuje również koszt dostarczenia przedmiotu umowy do miejsc wskazanych przez 

Zamawiającego, koszt jednorazowych naczyń i sztućców oraz odbiór brudnych naczyń.   

2. Zapłata Wykonawcy w związku z realizacją umowy ustalana będzie za okresy miesięczne. Podstawą 

jej ustalenia będzie faktyczna ilość dostarczonych posiłków wynikająca z potwierdzonych przez 

Odbiorcę faktur. 

3. Faktury należy dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie po zrealizowanym miesiącu 

do dnia 10-tego następnego miesiąca. 

 

4. Zapłata za wydane posiłki następuje po zrealizowanym miesiącu, przelewem w ciągu 7 dni od dnia 

otrzymania faktury. 

 

5. Zamawiający nie dopuszcza zmiany ceny zakupu w trakcie trwania umowy.  

 

                                                                       § 5 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną           

w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

 

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej Umowy 

oraz wprowadzenia nowych postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenia nowych 

postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu 



należałoby zmienić treść ofert, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że 

konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

                                                                                    

§ 6 

 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należytego mu  z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 7     

                                                        

W przypadku zmiany liczby dzieci objętych dożywianiem ( zwiększenie lub zmniejszenie), 

ilość zamawianych posiłków dla poszczególnych szkół może zostać zmieniona. 

 

                                                                  § 8 

 

W sprawach nie  uregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

                                                                  § 9 

 

Umowę sporządzono w  2  jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron 

 

 

 

 

 

          Zamawiający                                                                                    Wykonawca 

 

 

………………………………….                                      ……………………………………..                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


