
 

 
                                                                                                                                               Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

                                                                                         WZÓR 

UMOWA nr …………..  
zawarta w dniu ….................. r. pomiędzy: 

 

Domem Pomocy Społecznej w Rzetni, Rzetnia 87, 63-600 Kępno NIP 619-10-60-328; REGON 000887813, 
zwanym dalej 
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
1) Zbigniewa Tomczyka - Dyrektora, 
2) Joannę Przystupę – Główną Księgową 
 zwaną dalej Zamawiającym, 
 
a ..............................................................................,  
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
1) ............................... - ........................... 
2) ............................... - ........................... 
 
W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia  
w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług przygotowania i dostarczania posiłków została 
zawarta umowa następującej treści: 

 
§ 1 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi przygotowania  
i dostarczania posiłków w ilości, w terminach oraz na warunkach określonych w załączniku nr 5 do SIWZ. 
2. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy odpowiada ściśle wymogom określonym  
w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także w jego ofercie. 
3. Integralną część umowy stanowią: 
a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
b) oferta przetargowa Wykonawcy 
4. Wykonawca jest zobowiązany do pobierania i przechowywania próbek podanych posiłków w specjalnie 
przeznaczonych do tego lodówkach przez okres 72 godz. od upływu dnia podania. Pobór próbek i ich 
przechowywanie następuje zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.04.2007r. w 
sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu 
zamkniętego. 

§ 2 
1. Termin realizacji umowy: 
- usługa będzie świadczona przez okres 12 miesięcy we wszystkie dni tygodnia (włącznie z sobotami,  
   niedzielami i w dni świąteczne) 
- termin rozpoczęcia świadczenia usługi: od 01.01.2016 r., termin zakończenia świadczenia usługi:  
   31.12.2016 r. 
2. Wykonawca bezwzględnie musi zapewnić dostawę wyżywienia przez wszystkie dni zawartej umowy – bez  
    względu na okoliczności zależne bądź niezależne od niego. 

 
§ 3 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi iloczyn ceny jednego pełnego  wyżywienia dziennego oraz liczby 
mieszkańców  wynikającej ze stanu osobowego, z zastrzeżeniem § 6 ust. 6 niniejszej umowy przemnożonego 

przez okres obowiązywania umowy, jednak nie może być wyższe niż …………………………………… zł brutto, 
która to kwota stanowi iloczyn liczby 64 osób, okresu umowy i ceny jednego pełnego wyżywienia dziennego 
wskazanego w ust. 2. 
 
 



 

 
2. Strony umowy ustaliły następujące ceny jednego pełnego wyżywienia dziennego  
w wysokości ........................... zł. brutto. 
3. Na dzień podpisania umowy liczba mieszkańców wynosi … osoby. O każdej zmianie liczby mieszkańców 
Zamawiający informuje wykonawcę w formie pisemnej. 
4. Wykonawca będzie wystawiał Zamawiającemu faktury na koniec każdego miesiąca. Do faktury 
Wykonawca załączy specyfikacje wydanych posiłków za dany okres rozliczeniowy potwierdzone przez osoby 
upoważnione. 
5. Termin zapłaty należności, o której mowa powyżej ustala się na …… dni licząc od daty doręczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. 
6. W razie wystąpienia przypadków diet niepełnych (posiłki dla pacjentów przyjętych  
w godzinach popołudniowych) przyjmuje się następujące wartości procentowe udziału poszczególnych 
posiłków w cenie jednostkowej usługi: 
a) śniadanie stanowi 30 % wartości ceny jednostkowej usługi; 
b) obiad stanowi 50 % wartości ceny jednostkowej usługi; 
c) kolacja stanowi 20 % wartości ceny jednostkowej usługi; 
7. Cena wyliczona na podstawie § 3 ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz należny podatek VAT. 
8. Strony ustalają następujące osoby do kontaktów: 
Zamawiający ...................................................... tel. ........................... 
Wykonawca ...................................................... tel. ........................... 

 
 

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałości ceny określonej w § 3 ust. 2 umowy przez okres 
obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem ustępu 2 niniejszego paragrafu. 
2. Określone w § 3 ust. 2 wynagrodzenie wyjątkowo może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek 
podatkowych VAT, jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę 
podatku VAT stanowiącego przedmiot umowy oraz nie więcej niż  
o procentowy wskaźnik zmiany stawek podatkowych. Zmiana stawki podatkowej VAT nie wymaga 
wprowadzenia odrębnym aneksem do umowy jednak winna być udokumentowana na piśmie. 
3. Zapisy ustępu 1 i 2 niniejszego paragrafu mają także zastosowanie do maksymalnej wysokości 
wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanego w ust. 1 § 3 umowy. 

 
 

§ 5 
1. Strony ustalają, iż naprawa szkody wynikającej z niewykonania bądź nieterminowego wykonania umowy 
nastąpi przez zapłacenie na rzecz Zamawiającego kar umownych. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) w wysokości 0,5% wartości umowy określonej w § 3 ust.1 za każdą pełną godzinę opóźnienia w 
dostarczeniu posiłków. 
b) w wysokości 2,5% wartości umowy określonej w § 3 ust.1 w przypadku nie dostarczenia posiłku w danym 
dniu wykonania umowy. 
c) w wysokości 0,1% wartości umowy określonej w § 3 ust.1 za każdy dzień opóźnienia  
w dostarczeniu jadłospisu dekadowego, o którym mowa w ust.3 pkt 4) załącznika nr 5 do SIWZ. 
3. Zapłacenie przez Wykonawcę kar umownych określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu nie niweczy 
uprawnień Zamawiającego do dochodzenia dalszego odszkodowania, jeżeli zapłata kar umowy jest niższa od 
wyrządzonej zamawiającemu szkody. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) utrzymania zatrudnienia ponad 50% osób niepełnosprawnych przez cały okres obowiązywania niniejszej 
umowy, 
b) przekazywania Zamawiającemu co miesiąc informacji o liczbie osób zatrudnionych w ogóle oraz liczbie 
zatrudnionych osób niepełnosprawnych, 
c) przedstawiania na każde wezwanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o 



 

których mowa w pkt a, 
d) w przypadku naruszenia § 5 pkt 4 a umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary 
umownej Zamawiającemu, w wysokości 30% miesięcznego wynagrodzenia, za każdy rozpoczęty miesiąc 
niedotrzymania tego warunku. 
 

§ 6 
1. Strony przewidują możliwość rozwiązania niniejszej umowy za wypowiedzeniem trzymiesięcznym. 
2. Okres wypowiedzenia mija w ostatnim dniu miesiąca. 
3. Zamawiającemu przysługuje w każdym czasie prawo rozwiązania umowy, bez okresu wypowiedzenia, gdy 
co najmniej 1/5 mieszkańców przez okres 2 tygodni w ciągu jednego miesiąca wyrazi kategoryczne 
niezadowolenia ze sporządzanych posiłków. Opinie mieszkańców będą udokumentowane. 
4. Rozwiązanie umowy na podstawie ust. 3 następuje z dniem zawiadomienia Wykonawcy w formie 
pisemnej o okolicznościach uzasadniających skrócenie okresu na jaki umowa została zawarta. 
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za udowodnione szkody wynikłe ze sposobu żywienia (infekcje, 
zakażenia itp.). 
6. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności dotyczących Wykonawcy, powodujących niemożliwość 
dalszego świadczenia usług, Zamawiający żąda od Wykonawcy gwarancji zapewnienia sporządzania oraz 
dostarczania posiłków do czasu ogłoszenia nowego zamówienia publicznego i wyłonienia nowego 
Wykonawcy (spełniającego wymogi zamówienia) w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące. 
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości osób, którym będą przysługiwały posiłki przy 
zachowaniu ceny określonej w § 3 niniejszej umowy. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne 
roszczenia. 
 

§ 7 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod 
rygorem ich nieważności, za wyjątkiem zmian opisanych w § 3 ust. 3 i § 4 ust. 2. 
2. Przez formę pisemną w rozumieniu niniejszej umowy uważa się także wysłanie e-maila za 
potwierdzeniem  nadawcy odbioru. 
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, oraz ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
4. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
                       PODPISY STRON 
 
 
 
……………………………….                                                                                                   ……………………………………  
Zamawiający                   Wykonawca 
 

 

 

 

 

 


